
Ruta tehnologică la temperatura camerei;
Nanofire de GaAs cu lungime de 200 µm și diametrul de la 50 nm până la 500 nm.

P  Procedeul de obținere constă din doar un singur pas tehnologic realizat prin metoda electrochimică;
P Echipament tehnologic simplu şi cost-efectiv;
P Obținerea la temperatura camerei;
P Orientarea cristalografică dorită a nanofirelor poate fi aleasă utilizând cristale semiconductoare de GaAs cu 

orientări diferite;
P Nanofirele nu sunt crescute, ci spațiul din jurul nanofirelor este dizolvat, astfel nanofirele rămase au aceeași 

cristalinitate și puritate ca și cristalul folosit la corodare;
P Nanofire cu lungime de 200 µm se obțin în doar 30 de minute de anodizare.
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Scopul invenției constă în obţinerea rețelelor de nanofire de GaAs cu diametrul în 
diapazonul 100 – 500 nm prin corodarea electrochimică, care asigură producerea 
nanofirelor orientate perpendicular pe suprafața suportului și cu o distribuție omogenă 
pe suprafața plachetei de GaAs. 

Imagini	SEM	ale	nanofirelor	semiconductoare	obținute	prin	anodizarea	
cristalelor	semiconductoare	într-un	singur	pas	tehnologic.
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Descrierea	invenției:

Metoda	propusă	pentru	obținerea	nanofirelor	de	GaAs	(este	posibil	de	obținut	și	nanofire	de	
GaP	și	InP)	constă	doar	dintr-un	singur	pas	tehnologic.,	realizat	prin	corodarea	electrochimică	
a	cristalelor	de	GaAs	cu	aplicarea	unei	tensiuni	de	4.0	V	timp	de	15	min	la	temperatura	camerei	
în	electrolit	de	1M	HNO₃,	ceea	ce	asigură	un	consum	scăzut	de	energie,	cu	utilaj	simplu	 în	
exploatare	și	cost-efectiv.	Această	abordare	nou	dezvoltată	deschide	posibilitatea	de	a	evita	
contaminarea	nanofirelor	obținute	datorită	dizolvării	electrochimice	directe	a	materialului	
cristalin.	La	parametrii	electrochimici	optimal,	nanofirele	nu	sunt	crescute,	ci	spațiul	din	jurul	
nanofirelor	este	dizolvat,	astfel,	nanofirele	rămase	au	aceeași	cristalinitate	și	puritate	ca	și	
cristalul	 folosit	 la	 corodare.	 Invenția	 se	 referă	 la	 tehnologia	 de	 producere	 a	materialelor	
nanostructurate,	 în	 special	 la	 procedee	 de	 obținere	 a	 nanostructurilor	 prin	 tratament	
electrochimic,	care	pot	fi	folosite	în	microelectronică,	optoelectronică	și	nanoelectronică.	

Se propune o tehnologie electrochimică într-un singur pas tehnologic la temperatura camerei, pentru 
obținerea nanofire de GaAs prin anodizarea cristalelor de GaAs.
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