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Samenvatting 

In een downstream flow afterglow systeem zijn recombinatiemechanismen van 
chloorradicalen, geproduceerd in een chloor microgolf-plasma, bestudeerd. De con
centraties van chloorradicalen en chloormoleculen zijn kwantitatief bepaald m.b.v. 
massaspectrometrie. Door de afstand tussen microgolf-trilholte en pinhole, welke 
toegang geeft tot het detectiesysteem, te variëren, wordt een "tijdafhankelijke" 
meting verkregen waaruit men kan bepalen welke recombinatieprocessen een rol 
spelen. 

Het blijkt dat bij drukken tot ongeveer 200 Pa wandrecombinatie het voor
naamste recombinatieproces is. Dit eerste orde proces wordt gekarakteriseerd door 
een wandrecombinatiecoëfficiënt "'/, welke de kans op recombinatie van een chloor
radicaal tot chloormolecuul aangeeft per botsing tegen de wand. Men vindt voor 
kwarts "Ysio2 = (9.9 ± 0.9) 10-3 en voor aluminiumoxide "YA12o 3 = (10.0 ± 0.9) 10-3• 
Boven 200 Pa gaat tevens drie-deeltjes recombinatie een rol spelen. Door de 
uitwerking van een numeriek simulatiemodel te schikken naar de meetdata is de 
snelheidscoëfficiënt k3 bepaald van de reactie tussen twee radicalen en een mole
cuul. Een zeer goede overeenkomst tussen model en meetdata wordt verkregen 
voor k3 = (7.5 ± 0.9) 10-44 m6 s-1 • 

Indien de verkregen meetdata worden geëxtrapoleerd tot in de trilholte blijkt 
dat de dissociatiegraad daar ongeveer 80% bedraagt bij een vermogen van 75 
Watt. Dit is zeer hoog in vergelijking met planparallelle plaat-reactoren, waar 
deze minder dan 10% is. 

Na bepaling van de snelheidscoëfficiënten van beide recombinatiemechanismen 
is het mogelijk door verschuiving van de trilholte de verhouding van radicalen tot 
moleculen op een bepaalde plaats in de reactor te regelen. Door in de reactor een 
wafer te plaatsen is de invloed van radicalen en de temperatuur op het chemische 
etsproces bestudeerd. De onderzochte materialen zijn TiSi2, Ti en Si. 
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1 Inleiding 

De laatste jaren gaat de plasmafysica een steeds grotere rol spelen in de indus
trie. Met name bij de fabricage van geïntegreerde schakelingen wordt voor het 
etsen steeds minder gebruik gemaakt van vloeistoffen en gassen (nat etsen) en 
steeds meer van plasma's (droog etsen). Het voordeel van plasma-etsen is dat 
dit anisotro,op kan geschieden zodat in vergelijking met nat etsen veel kleinere 
structuren îp een plak kunnnen worden aangebracht (zie fig. 1.). Voor het droog 
etsen is de anwezigheid van chemisch actieve deeltjes (radicalen) en ionenbom
bardement an belang. Juist de wisselwerking tussen beide leidt tot een hoge 
etssnelheid 1]. 

(al 

(b) 

Fig. 1. Isotroop {a) en anisotroop {b} etsen. 

Droog etsen vindt gewoonlijk in een rf single wafer planparallelle plaat-reactor 
plaats. De frequentie bedraagt 13.56 MHz. Karakteristieke waarden voor de onder
en bovengrens van het vermogen zijn 100 Watt resp. 300 Watt en voor de druk 
0.05 Pa resp. 30 Pa. De dissociatiegraad is maximaal 10%. De laatste jaren echter 
is de microgolfreactor in opmars gekomen [2,3]. Deze werkt bij een frequentie van 
2.45 GHz. Het voordeel hiervan is dat een veel grotere dissociatie van het gas 
wordt bereikt (tot nagenoeg 100 %), zodat meer chemisch actieve deeltjes aan
wezig zijn. Het ionenbombardement op de wafer is hier echter nagenoeg afwezig. 
Bij ECR(electron cyclotron resonantie)-reactoren is dit nadeel ondervangen door 
bovendien een rf electrode te installeren. Met het microgolf-vermogen regelt men 
de dissociatie (en ionisatie) van het gas en met het rf-vermogen het ionenbom
bardement op de plak. 

Gedurende het afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van een microgolf-trilhol
te voor de dissociatie van chloorgas. In de downstream flow zijn recombinatiemecha
nismen onderzocht. Schwab et al. [4] beweerden in 1933 dat elk chloorradicaal 
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binnen 25 botsingen met de pyrex wand gerecombineerd zou zijn. De metin
gen berustten op het opwarmen van een thermo-element als gevolg van recombi
natiewarmte. Hieruit is de recombinatiesnelheid echter niet nauwkeurig te bepalen. 
Later hebben anderen [5,6,7,8] getracht de wandrecombinatiesnelheid van chloor 
aan kwarts en pyrex te bepalen. Zij kwamen tot slecht reproduceerbare, grote 
wandrecombinatiecoëffi.ciënten. Echter, coating van de wand met fosforzuur of 
zwavelzuur leidde tot goed reproduceerbare, lage waarden [5,6,7,9]. Daarbij zou 
één op de 25.000 botsingen van een radicaal met de wand leiden tot recombinatie. 
De huidige experimenten aan kwarts leidden tot een betrouwbare, hoge recombi
natiesnelheid. Ongeveer 1 % van de botsingen heeft recombinatie tot gevolg, zowel 
bij een kwarts als een aluminiumoxiden wand. De resultaten zijn gepubliceerd op 
het Colloque International de la Plasma Gravure 89 te Antibes (Fr.) [10]. 

Tot slot is een aanzet gemaakt tot bestudering van etsprocessen in deze reactor. 
Het etsen van TiSi2, Tien Si in een chloor milieu is onderzocht. Er is gekeken naar 
het belang van de temperatuur van de plak en de aanwezigheid van radicalen. 
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2 Theorie 

In een plasma treden zowel produktie- als verliesprocessen van radicalen op. De 
voornaamste worden hieronder kort beschreven. 

2.1 Produktie van radicalen 

Produktie van chloorradicalen zal voornamelijk op de volgende twee manieren 
geschieden [11,12]: 

Cl2 + e ~ 2Cl + e 

Cl2 + e ~ cz- +Cl 

dissociatie 

dissociatieve attachment . 

De reactiesnelheden voor bovenstaande vergelijkingen zijn: 

kd ne [Cl2] , 
ka ne [Cl2] . 

Hierin is k de rate-coëfficiënt, welke geschreven kan worden als: 

k =<uv >= fo
00 

f(E) u(E) v(E) dE , 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

waarin u de cross-sectie is voor de betreffende reactie, v de snelheid van de elec
tronen, f de verdelingsfunctie van de electronenenergie en E de electronenenergie. 
De snelheid van de vorming van Cl is nu: 

R{:irm = (2kd +ka) ne [Cl2] 
kd = 3.3 10-15 m 3 s- 1 (13.5 MHz) 
ka= 1.810-16 m 3 s- 1 (13.5 MHz). 

(6) 

Aangezien de rate-coëfficiënten bij 2.45 GHz niet bekend zijn, staan de waarden bij 
13.5 MHz vermeld. In het geval van 2.45 GHz zullen deze waarden hoger zijn omdat 
daar de verdelingsfunctie van de electronen naar hogere energieën verschoven is. 
Het zijn nl. de electronen in de staart van de energieverdeling die voor de dissociatie 
zorgen. 

2.2 Verlies van radicalen 

De geproduceerde chloorradicalen kunnen weer tot Cl2 recombineren. De meest 
dominante recombinatieprocessen zijn [12,13]: 

en 

Cl+ Cl+ Cl2 

Cl+ Cl+ Cl 

2Cl } 2 
drie - deeltjes recombinatie 

Cl2 +Cl 

Clwand } wandbedekking, 
2Clwand 
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gevolgd door recombinatie: 

Cl+ Clwand ~ Cl2 . (9) 

Bij wandrecombinatie vindt eerst chemisorptie van chloorradicalen en dissociatieve 
chemisorptie van chloormoleculen aan de wand plaats, waardoor minimaal een 
monolaag bedekking van atomair chloor ontstaat, en vervolgens recombinatie van 
een radicaal uit de gasfase met een chlooratoom op het oppervlak. Aangezien 
reacties (8) veel sneller verlopen dan reactie (9) is de recombinatiereactie de snel
heidsbepalende stap. De reactiesnelheid voor wandrecombinatie is daardoor lineair 
afhankelijk van de radicaalconcentratie in het gas (zie §4.1.1). In reactie (7) zijn 
in de eerste vergelijking het chloormolecuul en in de tweede het derde radicaal 
noodzakelijk voor het behoud van impuls en energie tijdens de recombinatie. In 
reactie (9) wordt deze rol overgenomen door de wand. De totale verliessnelheid 
van atomair chloor is: 

(10) 

per volumeëenheid in de bulk en per tijdseenheid, en 

(11) 

per oppervlakteëenheid aan de wand en per tijdseenheid. 

2.3 Continuïteitsvergelijking voor Cl 

Het recombineren van Cl tot Cl2 in de afterglow kan in een model beschreven 
worden. Een volledige beschrijving hiervan vindt men in appendix A. Hieronder 
volgt een verkorte weergave. 

De volledige continuïteitsvergelijking voor de radicalen in de bulk van de af
terglow (waarin uitsluitend recombinatie van radicalen plaatsvindt, dus geen pro
duktie) ziet er als volgt uit: 

a 2n 1 an a 2n an avflow 2 
D(a 2 +--a + a 2 )-vf1ow-a -n a =2k3 n m, (12) 

r r r z z z 

waarin D de diffusiecoëfficiënt is, n de radicaalconcentratie, r de afstand tot de as 
van de reactor buis, z de axiale afstand tot de microgolf-trilholte, v flow de stroom
snelheid door de buis, k3 de rate-coëfficient voor drie-deeltjes recombinatie en m 
de concentratie van het "derde deeltje". De factor 2 vóór k3 geeft aan dat er per 
reactie twee chloorradicalen uit het gas verdwijnen. Aangezien het Reynoldsgetal 
laag is, d.w.z. ~ 2000 (Re= 27 ~ 2 bij 30 seem, 15 Pa en 300 K), wordt voor 
v flow wordt een laminair stromingsprofiel aangenomen. Als randvoorwaarde, naast 
de symmetrie-eis rondom r = 0, neemt men: 

an 
D ar (r = R) = -kw n(r = R) . (13) 
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Hierin is R de straal van de reactorbuis. Deze vergelijking geldt voor 1 (zie verder) 
« O.I. De wandrecombinatiecoëfficiënt kw kan geschreven worden als: 

k 
Vthermal 

w = 1, 
4 

(14) 

met 

Vthermal = {8kT, (15) y-;;;; 
waarin de dimensieloze grootheid 1 de kans op recombinatie per botsing tegen de 
wand is en Vthermal de thermische snelheid van de deeltjes. 

Om bovenstaand stelsel differentiaalvergelijkingen op te kunnen lossen dient 
het axiale snelheidsprofiel bekend te zijn. Dit profiel hangt echter af van de re
combinatiesnelheid van Cl, dus van n, welke men juist wilt berekenen. Bovendien 
is de drukval over de buis niet bekend. Een exacte oplossing van dit probleem kan 
niet gegeven worden. Hieronder volgt een benadering. 

In fig. 2 is de reactorbuis weergegeven. Er wordt uitgegaan van een ééndimensio
naal model. Juist onder de trilholte is de massadichtheid van het plasma Pi, de 
druk p1 en de snelheid v1 • Op grote afstand hiervan, waar volledige recombinatie 
heeft plaats gevonden, zijn deze waarden resp. P2, P2 en v2. 

! 1 
Microgott 
trilholte 

1 

Fig. E. Doorsnede van de reactorpijp. 

Impulsbehoud eist: 
2 2 

P1 + Pl V1 = P2 + P2 V2 . 

Uit behoud van massa volgt: 

Pl V1 = P2 V2 ( = p v). 

Uit (16) en {17) leidt men af: 

P1 - P2 = P v ( V2 - vi) . 

7 
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In bovenstaande vergelijkingen is de wrijving verwaarloosd. Tevens wordt veron
dersteld dat de temperatuur van het plasma constant is over de buis. Men doet 
nu de volgende" Ansatz". Stel dat de drukval over de pijp laag is, d.w.z. ~ < 5%. 
Uitgaande van 100% dissociatie in de trilholte en gebruikmakend van de ideale 
gaswet levert p2 ~ 2p1 • Massabehoud levert dan v2 ~ ~ v1 • De drukval over de pijp 
is nu p1 - p2 = -pvv2 = -p2vi. Bij een druk van 50 Pa en stroomsnelheid van 10 
m/s is dit: ~ ~ 0.3%. De "Ansatz" was dus juist. 

Men kan nu twee gebieden onderscheiden: lage en hoge druk. 

Lage druk 
In het gebied tot 200 Pa is drie-deeltjes recombinatie verwaarloosbaar. Tevens is 
de diffusie zo hoog (0.36 m2s-1 bij 10 Pa) dat de radicaalconcentratie onafhankelijk 
is van de afstand tot de as van de reactorbuis (~; = 0) en vergelijkingen (12) en 
(13) vereenvoudigd kunnen worden tot: 

a2n an av 2 
D - - v - - n - = - kw n (19) 

Bz2 az az R 
waarin n de gemiddelde radicaalconcentratie en v de gemiddelde stroomsnelheid 
over de doorsnede zijn (zie fig. 3). 

2R 

Fig. 9. Situatie bij lage druk. 

Indien relatief ver van de trilholte gemeten wordt, waar reeds 70% van de ra
dicalen gerecombineerd is, leiden constante druk, massabehoud en impulsbehoud 
tot een nagenoeg constante stroomsnelheid. Stelt men ~: = 0 dan luidt de ana
lytische oplossing van (19): 

n(z) = n(O) exp(->.z) . (20) 

Substitutie van (20) in (19) levert: 

k _ Rv>. ( D>.) 
w - 1 + . 

2 v 
(21) 

Uit de helling van de grafiek van de dichtheid enkel-logaritmisch uitgezet tegen 
de afstand tussen microgolf-trilholte en pinhole kan de wandrecombinatiesnelheid 
bepaald worden. 
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Hoge druk 
Boven 200 Pa gaat tevens drie-deeltjes recombinatie een rol spelen. De diffusie 
is omgekeerd evenredig met de druk, zodat axiale diffusie nu verwaarloosd kan 
worden in vergelijking met de stroming van het gas (Péclèt = ~ ~ 1, waarin z de 
afstand tot de trilholte is). Bovendien is de radiële diffusie niet groot genoeg meer 
om een vlak concentratieprofiel te verkrijgen. De differentiaalvergelijking voor de 
bulk wordt nu: 

(a2n 1 an an av11ow 2 [ l 
D a 2 + - -a ) - v 11ow -a - n a = 2 k3 n C '2 r r r z z 

(22) 

met (13) als randvoorwaarde. Hierbij is ervan uitgegaan dat de rate-coëfficiënt k~ 
voor de reactie tussen drie radicalen veel kleiner is dan ks voor de reactie tussen 
twee radicalen en een molecuul (zie Discussie). De druk in de pijp wordt overal 
gelijk verondersteld. Het stelsel is numeriek opgelost. Verdere uitwerking hiervan 
vindt men in appendix A. 
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3 Experimentele opzet 

3.1 Opstelling 

Een uitgebreide beschrijving van de opstelling vindt men in [14]. Hieronder volgt 
een kort overzicht. In fig. 4 is de opstelling schematisch weergegeven. Deze bestaat 
uit een pijp, gemaakt van kwarts (Si02) of aluminiumoxide (Al20 3), waarover 
een microgolf-trilholte (2.45 GHz) heen en weer kan schuiven. Zowel kwarts als 
aluminiumoxide worden door een chloor microgolfplasma niet geëtst. De vermo
gensoverdracht van generator naar trilholte geschiedt door middel van een coax
kabel. Aangezien het heengaande en gereflecteerde vermogen afgelezen worden op 
de generator en in de coax-kabel verliezen geleden worden, is het in de trilholte 
gedissipeerde vermogen niet exact bekend. De kwarts pijp is dubbelwandig en 
wordt gethermostreerd door silicone-olie tussen de wanden door te laten stromen; 
de pijp van aluminiumoxide wordt gekoeld door middel van perslucht. Voor het 
verkrijgen van reproduceerbare resultaten is het noodzakelijk de kwarts en alu
miniumoxiden pijp vooraf goed te reinigen met aceton en alcohol. Gassen worden 
bovenaan de reactorpijp toegevoerd en onderaan afgepompt. Tussen het diafragma 
in de pompleiding en de voorvacuümpomp bevindt zich een koude val welke met 
vloeibare stikstof is gevuld. Deze dient te voorkomen dat chloor in de pomp en 
pompolie in de reactor terecht komt. Bovendien levert de koude val voor chloor
gas een extra pompcapaciteit. Met een baratron kan de druk in de pijp bepaald 
worden. Een kleine fractie van de downstream flow stroomt via een pinhole juist 
beneden de pijp het analysesysteem binnen. 

Fig. 4. Experimentele opzet. 

baratron 

L_ gas 

microwave 
cavity 
quartz 
tube 

cryopump 

quadrupele 
filter 

Deze analyseruimte bestaat uit een roestvrijstalen vat waarin een massaspec-
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trometer is geplaatst. Met deze massaspectrometer kunnen alleen neutralen wor
den gedetecteerd. De ionisatiekamer bevindt zich recht onder de pinhole. Een 
cryopomp zorgt voor een lage druk (10-7 Pa). De cryopanelen, welke bedekt zijn 
met een laag actieve kool, worden op een temperatuur van 20 K gehouden. Deel
tjes die in contact komen met deze panelen worden geabsorbeerd of gecondenseerd, 
zodat ze onmogelijk indirect (na botsing met een wand, waar kans is op opper
vlaktereacties) de ionisatiekamer kunnen bereiken. Bovendien is de vrije weglengte 
van de deeltjes bij deze lage druk groter dan de afmetingen van het vat zodat ze 
tussen pinhole en ionisatiekamer met grote waarschijnlijkheid onderling niet meer 
botsen en eventueel chemisch reageren. Wat in de ionisatiekamer terecht komt is 
dus representatief voor de samenstelling van het plasma juist boven de pinhole. 

Bij de bepaling van de recombinatieprocessen van Cl (§4.1) is gebruik gemaakt 
van een RIBER quadrupool massaspectrometer. Bij het onderzoek naar etsmecha
nismen van TiSi2, Ti en Si in een chloormilieu (§4.2) is deze vervangen door een 
BALZERS QMA 150 quadrupool massaspectrometer met cross-beam ionenbron. 
Voor de aansturing van deze massaspectrometer is gebruik gemaakt van de QMG 
311. Met de QME 311 wordt het signaal van de massaspectrometer, na versterking 
en middeling over een aantal metingen, uitgelezen. 

3.2 Detectie van radicalen 

In de ionisatiekamer, welke zich vóór de ionenlenzen, quadrupoolstaven en detector 
bevindt, worden neutralen geïoniseerd. Voor chloorradicalen geldt [15,16]: 

Cl+ e ---+ et++ 2e 
Ee1. > appearance potentiaal voor ionisatie (13.0 eV). 

(23) 

Dit c1+ wordt door de detector gesignaleerd bij m/e gelijk aan 35 en 37. Chloor
moleculen echter zorgen niet alleen voor het Clt-signaal (analoog aan reactie (23), 
appearance potentiaal 11.5 eV) maar leveren als gevolg van dissociatie in de io
nisatiekamer ook een bijdrage aan het ei+ -signaal: 

en 

Cl2 + e ---+ et++ Cl+ 2e 
Eet. > appearance potentiaal voor dissociatie en ionisatie (15.5 eV). 

Cl2 + e ---+ et+ + cz- + e 
Ee1. > 11.9 eV. 

(24) 

(25) 

De appearance potentiaal voor dit laatste proces is kleiner dan die voor reactie 
(24). Aangezien nl. bij de vorming van ei- door aantrekking van een electron 
energie vrijkomt (3.2 eV), zegt de quantummechanica dat door tunneling door 
een potentiaalberg er een eindige kans bestaat, dat er dissociatie plaatsvindt. De 
appearance potentiaal voor reactie (24) is groter dan die voor reactie (23) omdat 
in het eerste geval het electron bovendien de dissociatieënergie (Cl-Cl binding 2.5 
e V) moet leveren. 
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De intensiteiten Ivan de chloorsignalen kunnen als volgt geschreven worden: 

/(70) 

/(35) 

- (0.755) 2 * T(70) * [Cl2] * u(Clt /Cl2) 

0.755 * T(35) * ([Cl2] * u(Cl+ /Cl2) +[Cl]* u(Cl+ /Cl)) , 

(26) 

(27) 

waarin 0. 755 de fractie van het chloorisotoop 35 is in natuurlijk chloor en T 
de transmissiecoëfficiënt van het quadrupoolfilter. De detector kan geen onder
scheid maken tussen c1+ afkomstig van Cl (=Cl+ /Cl) en c1+ afkomstig van Cl2 

(=Cl+ /Cb). Gewoonlijk zijn er twee mogelijkheden voorhanden om dit probleem 
op te lossen. Ten eerste kan men de versnelspanning van de electronen in de 
ionisatiekamer op een dusdanige waarde brengen dat deze wel voldoende energie 
hebben voor de ionisatie van een atoom, maar onvoldoende energie voor de dis
sociatieve ionisatie van een molecuul. Aangezien deze energieën vaak dicht bij 
elkaar liggen [16], dient de versnelspanning net boven de drempelwaarde voor het 
ioniseren van een atoom te worden ingesteld. Omdat de ionisatie cross-sectie bij 
electronenenergieën net boven deze drempelwaarde klein is, verkrijgt men een zwak 
signaal. Echter, aangezien de appearance potentiaal voor reactie (25) lager is dan 
die voor reactie (23) is deze methode bij chloor niet mogelijk. 

Een andere (bij chloor de enige) manier is om zonder plasma maar met gas in 
de reactor het c1+-signaal (=Cl+ /Cl2 ) te bepalen als functie van het Clt-signaal. 
Dit wordt gedaan door bij een vaste electronenenergie de druk te variëren. Door 
nu bij de experimenten met plasma zowel het c1+ - als het Clt -signaal te meten 
kan men uit het Clt-signaal de bijdrage tot het c1+ -signaal afleiden: 

I(Ct+jcl) = I (et+) - I(Ct+ /Cl2) I(Ct+) 
tot I(Clt) 2 • 

(28) 
.___., 

plasma uit 

Tijdens de experimenten is gebruik gemaakt van deze methode. Daarbij is de 
electronenenergie op een zodanige waarde ingesteld (18.4 eV) dat het c1+-signaal 
niet te klein is in vergelijking met de meetruis, maar dat tevens de bijdrage van Cl2 

tot het ei+ -signaal veel kleiner is dan die van Cl. Op deze manier is de verandering 
van het c1+ -signaal bij het inschakelen van het plasma maximaal. 
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4 Resultaten 

4.1 Recombinatie van Cl 

In dit hoofdstuk zijn de experimenten en uitwerkingen beschreven betreffende re
combinatieprocessen van Cl in de Cl2 afterglow. De instelwaarden van de parame
ters van de RIBER massaspectrometer zijn hieronder weergegeven. 

• Emissiestroom gloeikathode: 0. 78 mA 

• Electronenenergie: 18.4 e V 

• Spanning negatieve ionenlens: -23.2 V 

• Hoogspanning electronenmultiplier: 3.1 kV 

• lonenenergie in quadrupoolfilter: 6.8 e V 

Natuurlijk chloor bestaat voor 75.5 % uit het isotoop met massagetal 35 en 
voor 24.5 % uit het isotoop met massagetal 37. Bij Cl2 horen dus drie massa's: 
70 (57.0 %), 72 (37.0 %) en 74 a.m.e. (6.0 %). Uitgaande van de veronderstelling 
dat beide isotopen chemisch hetzelfde reageren is alleen naar het lichtste isotoop 
gekeken: massa 35 voor Cl en massa 70 voor Cb. 

Zoals in §3.2 reeds is vermeld, is het noodzakelijk het c1+ -signaal te corrigeren 
voor de bijdrage afkomstig van Cb. Daartoe is eerst zonder plasma maar met Cl2 

gas in de reactor het c1+ -signaal bepaald als functie van het Clt-signaal. In fig. 
5 is deze ijkgrafiek weergegeven. 

î 
7 

6 -::; 
5 ~ 

'iii 
4 "' c: 

Cl ·u; 
N 3 
~ 
0 2 

Cl2signaal (a.u.) " 

Fig. 5. /Jkgrafiek voor bepaling van de Cl2-bi,fdrage tot het c1+ -signaal. 

Indien bij de experimenten naast het c1+ -signaal tevens het Clt-signaal opgenomen 
wordt, kan voor het kraakprodukt gecorrigeerd worden. Voor de signaalsterkten 
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l bij uitgeschakeld plasma geldt: 

Hieruit volgt: 

1(70) 

1(35) 

[Cl2] * (0.755) 2 * T(70) * u(Cli /Cl2) 

- [Cl2] * 0.755 * T(35) * u(ct+ /Cl2) 

u(c1+ /Cl2) _ 
7 

1(35) T(70) 
u(Cli /Cl2) - O. 

55 * 1(70 * T(35) . 

Bij gelijke transmissiecoëfficiënten vindt men: 

u(Cl+ /Cl2) 
u(Clt /Cl

2
) = 0.019 ± 0.003 (18.4 eV) . 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

Het quantitatief maken van de signalen gebeurt als volgt. Ten eerste wordt bij 
uitgeschakeld plasma het Cli-signaal bepaald als functie van de druk in de pijp. 
Daaruit kan de evenredigheidsconstante tussen [ Cl2] en de signaalsterkte bepaald 
worden. Vervolgens wordt het plasma onstoken en de druk in de reactorbuis, het 
Cl+- en het Clt-signaal opgenomen. Hierna wordt het c1+-signaal gecorrigeerd 
voor de Cl2-bijdrage. Uit de druk (die over de gehele pijp nagenoeg constant is) 
volgt de totale deeltjesdichtheid en uit het Cli-signaal kan men [ Cl2] afleiden. Het 
verschil levert [Cl] als functie van het gecorrigeerde c1+-signaal. 

4.1.1 Wandrecombinatie 

De in het microgolfplasma geproduceerde chloorradicalen zullen tijdens de stro
ming door de buis voor een deel recombineren. Bij drukken tot 200 Pa zal dit 
voornamelijk door wandrecombinatie geschieden. Door de trilholte over de pijp 
te verschuiven varieert men de afstand waarover recombinatie kan plaatsvinden. 
In fig. 6 is het c1+ /Cl-signaal uitgezet als functie van de afstand tussen micro
golftrilholte en pinhole voor verschillende procescondities. Men ziet dat wanneer 
de stroomsnelheid van het gas afneemt, de radicaalconcentratie sneller daalt als 
functie van de afstand tussen microgolf-trilholte en pinhole. Immers, bij lagere 
stroomsnelheid zal een radicaal vaker met de wand gebotst hebben alvorens de 
pinhole te bereiken. Aangezien de kans op recombinatie per botsing met de wand 
( ï) hetzelfde blijft, neemt de kans op recombinatie over het traject van trilholte 
tot pinhole toe. 

De gemiddelde stroomsnelheid wordt als volgt bepaald: 

flow(sccm) * 105(Pa) _1 

v = 60(s) * druk(Pa) *opp. buis(cm2) cm 
8 

· 
(33) 
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Fig. 6. Exponentiële afname van {Gij met de afstand. Het toegevoerde vermogen 
is afgelezen op de generator. De stroomsnelheid geldt op grote afstand van de tri/
holte, waar de nagenoeg alle radicalen gerecombineerd zi;"n. 

Uit de helling van de grafieken kan m.b.v. (21) de wandrecombinatiesnelheid 
bepaald worden. Dit resulteert in: 

kw,Si0 2 = (1.2 ± 0.1) m s-1 en îai02 = (9.9 ± 0.9) 10-3 (34) 

bij 300 K. Gemiddeld 1 % van de botsingen tussen een radicaal en de wand leidt 
tot recombinatie. Tevens is dit experiment uitgevoerd met kwarts buizen van 
verschillende binnendiameters. Zo geven buizen met een kleinere binnendiameter, 
bij dezelfde stroomsnelheid, aanleiding tot een grotere daling van J(C/+ /Cl) met 
de afstand, hetgeen in overeenstemming is met formule (21). Alle kwarts buizen 
resulteerden in dezelfde wandrecombinatiecoëfficiënt ï. 

In fig. 6 is tevens ~Cb(z) weergegeven. Dit is het verschil in Clt-signaal tussen 
trilholte bovenaan de buis (d.w.z. volledige recombinatie ter plaatse van de pinhole) 
en trilholte ter plaatse z. Men ziet dat de regressie-lijnen van Cl en ~Cl2 evenwijdig 
lopen. Worden beide lijnen gecorrigeerd voor het verschil in ionisatie cross-secties 
en transmissiecoëfficiënten dan zullen ze samenvallen. Daaruit concludeert men 
dat [Cl]+[Cl2] onafhankelijk is van de afstand tussen trilholte en pinhole zodat de 
totale druk constant is. 

Aangezien 75.5 % van het element chloor het isotoop met massa 35 is, geldt 
voor de intensiteiten J: 

~/(70) = ~[Cl2 ] * (0.755) 2 * T(70) * u(Clt /Cl2) 

/(35) = [Cl]* 0.755 * T(35) * u(Cl+ /Cl) , 

waarin /(35) gecorrigeerd is voor de Clrbijdrage. Samen met 
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wordt dit 
61(70) = 0.755 * T(70) * u(Clt /Cl 2) • 

1(35) T(35) u(Cl+ /Cl) 
(38) 

Aannemende dat de transmissie-coëfficiënten niet veel verschillen, vindt men voor 
de verhouding van de ionisatie cross-secties: 

u(cz+ /Cl) 
u(Clt /Cl

2
) = 0.18 ± 0.05 (18.4 eV) . (39) 

Hetzelfde experiment, verschuiving van de trilholte voor verschillende pro
cescondities, is uitgevoerd met een buis van aluminiumoxide. Dit leidt tot prak
tisch dezelfde kans op recombinatie per botsing met de wand: 

1Al2 0 3 = {10.0 ± 0.9) 10-3 (40) 

bij 300 K. 

4.1.2 Additieven 

De invloed van additieven op de wandrecombinatiesnelheid is onderzocht. Toevoe
ging van Ar of HCl tot 75 vol.% blijkt geen invloed te hebben op de wandrecombi
natiecoëfficiënt. Bij de experimenten met HCl dient men behalve voor de bijdrage 
van Cl2 aan het c1+ -signaal tevens voor die van HCl te corrigeren. Bij gelijke 
transmissiecoëfficiënten vindt men: 

u(cz+ / HCl) 
u(HCL+ j HCl) = 0.018 ± 0.002 (18.4 eV) . (41) 

4.1.3 Drie-deeltjes recombinatie 

Drie-deeltjes recombinatie wordt belangrijk bij drukken boven 150 Pa. Dit is als 
volgt in te zien. Bij benadering kan de continuïteitsvergelijking als volgt geschreven 
worden: 

(42) 

waarin de eerste term van het rechterlid wandrecombinatie voorstelt en de tweede 
term drie-deeltjes recombinatie. Drie-deeltjes recombinatie gaat een rol spelen in
dien dit proces 10% uitmaakt van de totale recombinatiesnelheid. Dat wil zeggen: 

(43) 

ofwel 

(44) 

Uit de veronderstelling dat de dissociatiegraad ( b = 4 [c~l~:b'2]) 50% bedraagt volgt: 
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Uitgaande van R = 8.0 mm, kw = 1.2 m s-1 en k3 = 5.010-44 m6 s- 1 geeft voor x: 

x = 1.7 1022 m-3 • (46) 

Gebruikmakend van de ideale gaswet levert voor de druk p: 

p = 3 x k T = 206 Pa . (47) 

Men ziet aan (44) dat ter bepaling van de drie-deeltjes recombinatiecoëfficiënt 
zowel de radicaal- als de molecuulconcentratie hoog dienen te zijn. Dit laatste 
wordt bereikt d.m.v. een hoge druk (minimaal 200 Pa). Aangezien de wandre
combinatiesnelheid erg hoog is (bij een stroomsnelheid van 5.8 m/s is na 4.5 cm 
reeds 90% gerecombineerd), dient voor een hoge radicaalconcentratie dicht bij de 
trilholte en bij een grote stroomsnelheid gemeten te worden. In fig. 7 is de radi
caalconcentratie uitgezet tegen de afstand tussen trilholte en pinhole bij hoge druk. 
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Fig. 7. Radicaalconcentratie ter plaatse r=O tegen de afstand bii hoge druk. De 
afwiiking van de rechte wordt veroorzaakt door drie-deeltjes recombinatie. 

Door de uitwerking van een numeriek simulatiemodel te schikken naar de meetdata 
is de drie-deeltjes recombinatiecoëfficiënt bepaald. Hiervoor vindt men: 

k3 = (7.5 ± 0.9) 10-44 m6 
8- 1 {48) 

bij 300 K. In het model is wat betreft drie-deeltjes recombinatie alleen uitgegaan 
van de reactie tussen twee radicalen en een molecuul. Aangenomen is dat de 
waarschijnlijkheid voor de reactie tussen drie radicalen veel kleiner is. Clyne 
en Stedman [6] bepalen k8 op 5.5 10-44 m6 

8-
1

, Bader en Ogryzlo [7] komen 
op een waarde uit van k8 = 8.5 10-44 m6 s- 1 en Hutton en Wright [9] vinden 
4.4 10-44 m6 s- 1 • Er is dus een goede overeenstemming tussen de in dit werk 
bepaalde recombinatiecoëfficiënt en de verschillende literatuurwaarden. 
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Hieronder zijn het verloop van de relatieve stroomsnelheid langs de as van 
de buis en het radicaalconcentratieprofiel weergegeven, zoals die door het simu
latieprogramma berekend zijn. Deze simulaties zijn gebaseerd op 100% dissociatie 
in de trilholte (dus een vlak concentratieprofiel). Aangezien in werkelijkheid de 
dissociatiegraad in de trilholte 70% bedraagt, dient men voor vergelijking van deze 
simulaties met de meetdata de as waarop de afstand tussen de trilholte en pinhole 
staat aangegeven te verschuiven totdat de oorsprong overeenkomt met 70% disso
ciatie. Het simulatieprogramma is uitgevoerd met de volgende waarden: 
R = 0.008 m, M = 200, N = 2000, zmax = 0.20 m, k3 = 7.5 10-44 m6 s- 1

, 

kw = 1.2 m s-1 , D = 0.008 m 2 s-1 , v:;::: 8.3 m s-1 en p = 440 Pa(= 3.3 Torr). 

1.8 

:2 1.6 

" = ~ 
(/) 1.4 

1.2 

1.0 -+-----.----.--==::::;===---l-
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Fig. 8. Verloop van de relatieve stroomsnelheid v(z, r = 0) /v. 

As buis 
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Fig. 9. Profiel van de radicaalconcentratie. 
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4.2 Etsen van TiSi2, Ti en Si 

4.2.1 Inleiding 

Nu de recombinatiesnelheid van radicalen is bepaald, kan men door verschuiving 
van de trilholte de verhouding tussen de radicaal- en molecuulconcentratie op een 
bepaalde plaats in de reactor regelen. Hierdoor kan de invloed van radicalen op 
etsprocessen bestudeerd worden. De reactor is hiervoor enigszins aangepast (zie 
fig. 10). 

Waf er 

- Stookdraad 

- Thermokoppel 

Preparaathouder 

Fig. 10. Modificatie van de reactor met preparaat. 

Voor het verhitten van de te etsen plakken is onderaan de kwarts buis een stook
spiraal (thermo-coax) aangebracht. De temperatuur van de plak wordt bepaald 
met een chroom-aluminium thermokoppel. De plakken worden loodrecht op de 
stroomrichting van het gas op een kwarts houder geplaatst. Tevens is de RIBER 
massaspectrometer vervangen door de BALZERS QMA 150. 

Er zijn metingen verricht aan amorf TiSi2-, amorf Ti- en kristallijn Si-plakken. 
In fig. 11 is de doorsnede van een TiSirplak weergegeven. Deze plak is als volgt 
opgebouwd. Het substraat is een kwarts schijfje waarin voor de doorstroming van 
het gas tien gaatjes zijn geboord. Allereerst is op dit kwarts een Ti hechtlaag 
gesputterd. Vervolgens is door middel van co-sputteren TiSi2 aangebracht. De 
Ti-plakken bestaan eveneens uit een kwarts ondergrond, waarop uitsluitend Ti is 
gesputterd. De Si-preparaten zijn wafers genomen uit Si(lll). 
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Amorf TISi2 

Ti 

Kwarts 

Fig. 11. Dwarsdoorsnede van een TiSi2-plak. 

4.2.2 Resultaten 

Voor de drie materialen blijkt dat aanvankelijk met alleen Ch gas in de reactor 
(géén plasma) geen etsprodukten worden waargenomen. Na inschakeling van het 
plasma geschiedt er het volgende. 

TiSi2 

In de ionisatiekamer van de massaspectrometer ontstaat zowel TiCl+ als TiC1t. 
Wanneer de electronenenergie verlaagd wordt van 25 e V naar 18 e V daalt de 
signaalverhouding TiCl+ : TiClt van 0.69 tot 0.05. Aangezien de appearance 
potentialen voor ionisatie en dissociatie van TiCl:i: bij ons niet bekend zijn, is 
niet vast te stellen of het TiCl+ -signaal afkomstig is van TiCl, gevormd aan het 
oppervlak, of ontstaan is door dissociatie van TiC12 in de ionisatiekamer. 

Wordt het plasma uitgeschakeld, dan blijven de signalen onveranderd. Het 
blijkt dus dat als het etsproces eenmaal op gang is gekomen, het niet meer van 
belang is dat er chloorradicalen aanwezig zijn. Dit suggereert dat de dissociatie 
van Cl2 op het oppervlak hoog is. 

Ti 
Met ingeschakeld plasma worden TiCl+, TiClt en TiClj gedetecteerd. Even
als in het vorige geval veroorzaakt het uitschakelen van het plasma geen noe
menswaardige verandering van de signalen. Een kleine daling hiervan kan het 
gevolg zijn van temperatuurdaling van de plak. 

Si 
Nadat het plasma is ingeschakeld worden Si Cl+, SiClt, SiClt en SiClt waargeno-
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men bij een electronenenergie van 29 eV. Na uitschakeling van het plasma verdwij
nen deze signalen. In dit geval is de aanwezigheid van radicalen van fundamenteel 
belang voor het etsen. 

Discussie 
Het feit dat de TiSi2- en Ti-plakken aanvankelijk niet spontaan etsen in chloorgas, 
maar wèl nadat de plakken enige tijd onder invloed hebben gestaan van een plasma, 
leidt tot de conclusie dat de toplaag van deze plakken door de buitenlucht geoxi
deerd zal zijn. Is deze oxidelaag eenmaal met een chloorplasma weggeëtst, dan 
zullen de "zuivere" plakken spontaan etsen, zonder de aanwezigheid van radicalen. 
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5 Discussie 

Het is gebleken dat wandrecombinatie een eerste orde proces is; de reactiesnelheid 
is uitsluitend lineair afhankelijk van de radicaalconcentratie in het plasma. Voor 
de gebruikte reactor houdt dit in dat de concentratie van chlooratomen op de 
wand onafhankelijk is van de afstand tot de trilholte. Dit ondanks het feit dat 
de verhouding tussen chlooratomen en chloormoleculen in het gas wèl afhangt 
van de plaats in de reactor. Hieruit wordt geconcludeerd dat de dissociatiegraad 
van chloormoleculen op het oppervlak groot is, zodat het oppervlak voornamelijk 
bedekt zal zijn met chlooratomen. 

Men veronderstelt nu het volgende recombinatieproces. De wand zal met mi
nimaal een monolaag chlooratomen bedekt zijn. Florio en Robertson hebben 
aangetoond dat de stickingscoëfficiënt voor de eerste monolaag op Si 0.15 is [17]. 
Dit houdt in dat van elke 100 botsingen van chloormoleculen met het Si opper
vlak, er gemiddeld 15 ( dissociatief) zullen adsorberen. Is eenmaal een volledige 
monolaag Cl op Si ontstaan, dan daalt de stickingscoëfficiënt enorm. Er wordt 
verondersteld dat voor kwarts en aluminiumoxide hetzelfde geldt. Op de bovenste 
monolaag bevinden zich nog een aantal geadsorbeerde chlooratomen en dissoci
atief geadsorbeerde chloormoleculen. Uitsluitend deze atomen (afkomstig van Cl 
of Cl2) komen voor recombinatie in aanmerking (zie fig. 12). 

Cl Cl 2 
CD ®-® 

~/ 
~} 2Monolagenchloor 

Kwarts 

Fig. 12. Recombinatiemechanisme aan de wand. 

Dit mechanisme verklaart tevens het feit dat de recombinatiecoëfficiënten voor 
kwarts en aluminiumoxide gelijk zijn. Alleen de op de bovenste monolaag geadsor
beerde chloor- atomen en dissociatief geadsorbeerde chloormoleculen zijn voor de 
recombinatie van belang. Aangezien toevoeging van additieven aan het chloorgas 
geen invloed heeft op de wandrecombinatiecoëfficiënt zou men kunnen concluderen 
dat de bedekking van de wand met chlooratomen niet verandert. Coating van de 
wand met fosforzuur of zwavelzuur leidt tot een zeer lage (factor 250 lager) wand
recombinatiecoëfficiënt. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een zeer lage 
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wand bedekking. 
Wat gebeurt er nadat een radicaal aan de wand gerecombineerd is met een 

geadsorbeerd atoom tot chloormolecuul en van het oppervlak is gedesorbeerd? De 
ruimte die op het oppervlak is ontstaan kan zowel ingenomen worden door een 
chloorradicaal, waardoor er bij het totale recombinatieproces twee radicalen uit 
het plasma worden verwijderd, als door een chloormolecuul. Dit laatste geval kan 
op zichzelf niet tot een stationaire situatie leiden, aangezien er per recombinatie 
een netto transport van chloor is naar de wand. Echter, bij een volgende recombi
natiereactie komt er wederom een plaats vrij op de wand. Indien nu geen adsorptie 
plaatsvindt, leveren de twee recombinatiereacties samen géén netto transport van 
chloor naar de wand. Het geadsorbeerde molecuul zal waarschijnlijk dissociëren 
op het oppervlak. Totaal verdwijnen er nu twee radicalen uit het gas. Aangezien 
er per recombinatiereactie in het eerste geval twee radicalen uit het plasma worden 
verwijderd en in het laatste geval slechts één leiden beide processen tot verschil
lende verliessnelheden van radicalen. In dit werk is de wandrecombinatiecoëfficiënt 
bepaald op die afstanden van de trilholte waar reeds minimaal 70 % van de radi
calen is gerecombineerd. In dat geval zullen de lege plaatsen op het oppervlak voor
namelijk worden bezet door chloormoleculen, die dissociatief zullen adsorberen. 

Bij drie-deeltjes recombinatie is het "derde deeltje" alleen nodig voor de im
pulsoverdracht. Dit heeft tot gevolg dat voornamelijk de grootte en de massa van 
dit derde deeltje de rate-coëfficiënt bepalen. Zo is voor Cl2 de reactiewaarschijnlijk 
ongeveer vier maal zo groot als voor Ar [6]. Aangezien Ar en Cl weinig in grootte 
en massa verschillen is verondersteld dat ook de rate-coëfficiënten ongeveer gelijk 
zullen zijn. In het geval van zuurstof geldt k3 / k; = 15.3 [18]. Indien niet te dicht 
bij de trilholte wordt gemeten (dissociatiegraad ten hoogste 40%) is de bijdrage 
van de reactie tussen drie radicalen tot drie-deeltjes recombinatie veel kleiner die 
van de reactie tussen twee radicalen en een molecuul. Daarom is bij de bepaling 
van de reactiesnelheid voor drie-deeltjes recombinatie uitsluitend k3 meegenomen 
in het model. 

Een ander punt van discussie is de temperatuur van het plasma. Visser et 
al. hebben in een gepulst stikstofplasma de afname van de interne energieën van 
Ni met de tijd bepaald na het uitschakelen van het plasma [19]. Hieruit blijkt 
dat elk deeltje na een enkele botsing met de wand koud is. Uit de wandrecombi
natiecoëfficiënt volgt dat een chloorradicaal gemiddeld pas na ongeveer 100 botsin
gen met de wand is gerecombineerd. Aangezien de wand goed gekoeld wordt, mag 
verondersteld worden dat op die afstanden van de trilholte, waar 10% van de radi
calen gerecombineerd is, het plasma reeds is afgekoeld. Hierbij is aangenomen dat 
chloorradicalen en chloormoleculen evenals Ni bij eenmalige botsing met de wand 
koud zijn. 

Indien men de recombinatiecurven extrapoleert tot afstand nul (in de trilholte), 
blijkt daar de dissociatiegraad ongeveer 80% tot 90% te zijn. Dit is veel hoger dan 
wat in planparallelle plaat-reactoren bereikt wordt (maximaal 10%). Een ver
klaring hiervoor is o.a. de hogere vermogensdichtheid. In de gebruikte reactor 
is deze ongeveer 5 Watt/ cm3

, terwijl een karakteristieke waarde voor de vermo-
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gensdichtheid in planparallelle plaat-reactoren 0.1 Watt/cm3 is. Daarnaast speelt 
de hogere frequentie in de trilholte (2.45 GHz i.p.v. 13.56 MHz in planparallelle 
plaat-reactoren) een rol. De electronenenergie verdelingsfunctie is nl. afhankelijk 
van v / w, met v de electron-neutraal botsingsfrequentie en w de oscillatiefrequen
tie van de vermogensbron [20]. In een microgolfplasma zijn er relatief veel meer 
electronen met een zeer hoge energie. Juist deze electronen in de staart van de 
verdelingsfunctie zorgen voor ionisatie en dissociatie. 
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6 Conclusies 

Met de gegeven opstelling zijn recombinatiemechanismen in een downstream af
terglow nauwkeurig te bestuderen met behulp van massaspectrometrie. Door het 
verschuiven van de bron (microgolf-trilholte) t.o.v. het detectiepunt verkrijgt men 
een soort van tijdafhankelijke meting. 

In een chloor afterglow blijkt dat bij drukken tot ongeveer 200 Pa wandrecom
binatie het voornaamste verliesproces is van atomair chloor. De kans op recom
binatie per botsing met de wand is zowel voor kwarts als voor aluminiumoxide 
ongeveer 1 %. 

Boven 200 Pa gaat tevens drie-deeltjes recombinatie een rol spelen. Door de 
meetdata te vergelijken met de uitwerking van een numeriek simulatiemodel is de 
snelheidscoëfficiënt van de reactie tussen twee radicalen en een molecuul bepaald 
op ks = 7.5 10-44 m6 s-1 • 

Door verschuiving van de trilholte kan de verhouding tussen radicalen en 
moleculen op een bepaalde plaats in de reactor gevarieerd worden. Zo kan de 
invloed van radicalen op etsprocessen onderzocht worden. 
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8 Appendix A: Model van de reactor 

Van de gebruikte reactor is een model opgesteld. Dit model is toegepast om bij 
hoge druk de drie-deeltjes recombinatiecoëfficiënt van de reactie tussen twee ra
dicalen en een molecuul te bepalen. Ten eerste worden de continuiteitsvergelijking 
voor de bulk en de randvoorwaarden opgesteld. Vervolgens worden de vergelij
kingen dimensieloos gemaakt en gediscretiseerd. Na het implementeren van de 
randvoorwaarden verkrijgt men een matrix-vergelijking, waarin de beginsnelheid 
en beginconcentratie van de radicalen (ter plaatse van de trilholte) gesubstitueerd 
dienen te worden. De oplossing hiervan stelt de radicaalconcentratie voor, één 
stap van de trilholte verwijderd, in de richting van de pinhole. Tevens wordt 
de stroom.snelheid bepaald. Door nu deze stroomsnelheid en concentratie in de 
matrix-vergelijking te substitueren kan men de stroom.snelheid en radicaalconcen
tratie bepalen twee stappen van de trilholte vandaan, enzovoorts. 
Bovendien zijn een programma in Pascal en een simulatie-profiel van de radicaal
concentratie en de stroomsnelheid bijgevoegd. 
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8.1 Mathematische beschrijving 

8.1.1 Opstellen van de differentiaalvergelijkingen 

Indien men uitgaat van laminaire stroming in de reactorbuis (hetgeen een redelij
ke aanname is i.v.m. het lage Reynoldsgetal (Re = 2~ ~ 2 bij 30 seem, 15 Pa ,., 
en 300 K)) en diffusie in axiale richting verwaarloost (wat geoorloofd is indien 
Pe = ~ » 1, waarin z de afstand tot de trilholte is) ziet de differentiaalvergelij
king voor de bulk er als volgt uit: 

D(a2n ! an)_ a(v11own) _ k 2 

a 2+ a a -2snm, r r r z 
(49) 

waarin D de diffusiecoëfficiënt is, n de radicaalconcentratie [Cl], r de afstand tot de 
as van de reactorbuis, z de axiale afstand tot de onderzijde van de microgolftril
holte, Vflow de stroomsnelheid van het gas door de buis, ks de rate-coëffi.ciënt 
voor drie-deeltjes recombinatie en m de concentratie van het "derde deeltje", in 
dit geval [Cl2]. De recombinatiereactie tussen drie radicalen wordt verwaarloosd. 
Aangezien de stroming door de buis laminair is, neemt men voor de snelheid v110w: 

Vflow = 2 v v(r,z) (1 - r 2 
/ R2

) , (50) 

met v de gemiddelde stroomsnelheid en v ( r, z) een dimensieloze radiële en axiale 
afhankelijkheid. De molecuulconcentratie wordt geschreven als: 

m = mm(r,z), 

waarin m de totale deeltjesdichtheid is: 

(51) 

m = p/kT, (52) 

met p de totale druk in de pijp, 
en m(r, z) de dimensieloze radiële en axiale afhankelijkheid. Aangezien de totale 
druk in de buis overal gelijk is, geldt: 

n 
m(r, z) = 1 - -=-- . (53) 

m 

De bijbehorende begin- (54) en randvoorwaarden (55 en 56) zijn: 

n(r, z = 0) is gegeven (startwaarden) , (54) 
an 
-(r = 0) = 0 (symmetrieëis), (55) 
ar 

an 
Dar (r = R) = -kw n(r = R) (randvoorwaarde aan de wand) . (56) 

Hierin is R de straal van de reactorbuis en kw de rate-coëfficiënt voor wandrecom
binatie. 
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Om dit stelsel op te lossen worden bovenstaande vergelijkingen eerst dimen
sieloos gemaakt. De dimensieloze grootheden worden met accenten aangeduid: 

r'=r/R, z' = z/(2u~2) ' 

Men krijgt dan: 

a
2
n' _!._an'_( -(')2)a(v(r',z')n')=( ')2 (' ') 

(ar') 2 + r' ar' 1 r a z' n m r ' z ' 

met als voorwaarden: 

n' (r', z' = 0) is gegeven , 
an' 
-(r' = 0) = 0 ar1 ' 

an' ( 1 ) 1 1 ( 1 ) - r = 1 = -k n r = 1 . 
ar' 

Voor het gemak worden de accenten weer weggelaten. 

8.1.2 Discretisatie 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

Het verkregen dimensieloze probleem wordt numeriek opgelost. Daartoe wordt in 
het r,z-vlak een rooster aangebracht met stapgrootten 6R en 6Z. Er geldt: 

6R = _!__ 
M 

(62) 

(63) 

Hierin zijn M en N het aantal stappen in r- resp. z-richting en zmax de dimen
sieloze lengte van de reactorbuis. Er wordt gediscretiseerd rondom het punt (j 
6R, (l+~) 6Z) (Crank-Nicolson methode). De redenen hiervoor zijn dat de fout 
in de z-richting een orde kleiner is dan in het geval van discretisatie rondom (j 
6R, l 6Z) en dat de methode in de 2-norm onvoorwaardelijk numeriek stabiel is. 
Men krijgt: 

a2n 

8r2 (;,1+1/2) 
~(ni+i,1+1 - ~~i~)~ + nj-1,l+l + ni+l,I -(!n~,} 2+ nj-1,1) 

+01 ((6R) 2
, (6Z) 2

) , (64) 

an 
ar (j,1+1/2) 

!(ni+l,l+l - n3-1,1+1 n3+1,1 - nj-1,1) 
2 26R + 26R 

+02((6R) 2
, (6Z) 2

) , (65) 
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a(v(r,z)n) 

az (j,l+l/2) 

v(j, l + l)n;,1+1 - v(j, l)n;,1 0 ((AZ)2) 
AZ + 3 

' 
(66) 

n;,1+1; 2 m(j, l + 1/2) ~ n;,1 n;,i+i m(j, l) = n;,1 n;,1+1 (1 - n;,1 2R2~3m2 ) . (67) 

Substitutie van deze vergelijkingen in differentiaalvergelijking (58) levert (met 
weglating van de hogere orde termen): 

waarin 

A'.+I 
' 

B'.+I 
' 

c'.+I 
' 
D'· 

' 

A1+1 B1+1 01+1 D1 ; n;-1,1+1 + ; n;,1+1 + ; n;+1,1+1 = ; , 

À 1 
2(1 - 2j) , 

-À - v(j, l + 1)(1 - j 2(AR) 2) 

D 
-n;,1 (1 - n;,1 2R2ksm2) AZ , 

À 1 
2(1 + 2;') , 

~(-1 + 2~.) n;-1,1 + (,\ - v(j,l)(l -j2(AR) 2
)) n;,l 

,\ 1 
+-(-1 - -) n ·+11 

2 2J0 

' ' , 

AZ 
(AR)2 . 

HET IMPLEMENTEREN VAN DE RANDVOORWAARDEN 

1. RANDVOORWAARDE BIJ r = 0. 

Om problemen bij r = 0 te voorkomen past men de regel van l'Höpital toe: 

l . ( 1 an ) l . ( a2 
n ) 

imr-+O --a = tmr-+O a 2 • r r r 

Invullen in de differentiaalvergelijking levert: 

B2n _ B(v(O, z)n) 2 ( ) 
2 ar2 - az + n m o, z . 

Discretisatie hiervan geeft: 

1 
(A-R)2 (n1,1+1 - 2no,1+1 + n-1,1+1 + n1,1 - 2no,l + n-1,1) = 

v(O, l + l)no,1+1 - v(O, l)no,l ( D ) 
AZ + no,1 no,1+1 1 - no,1 2R2k

3
m2 · 
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Symmetrie rond r = 0 : 

n-1,1+1 n1,1+1 

n-1,1 - n1,1 . 

Hieruit volgt (zie (68)): 

D 
-2À - v(O, l + 1) - no,1(1 - no,1 2R2 ks m2 ) AZ 

2À 

(2.X - v(O, l)) no,1 - 2À n1,1 • 

2. RANDVOORWAARDE BIJ r = 1. 

Discretisatie van (61) levert: 

nM+l,1+1 - nM-1,1+1 

2 AR 

nM+l,I - nM-1,I 

2AR 
= -knMI 

1 

(77) 

(78) 

(79) 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

(84) 

De fout die gemaakt wordt door discretisatie is 0 4 ((AR) 2). Na substitutie in de 
gediscretiseerde differentiaalvergelijking (68) rondom r = 1 krijgt men: 

Hieruit volgt: 

A~1 

B~1 

Cit1 

D~ 

D 1 kD.Z 
-À- nMI (1- nMI ) D.Z - (1 + -)--

, ' 2R2 k3 m2 2M D.R 

0 

1 kD.Z 
-ÀnM-11 + (>.- (-1- -)--)nM1. 

' 2M D.R ' 
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8.1.3 Oplossing van het stelsel 

Het probleem bestaat nu uit het oplossen van onderstaande vergelijking. 

E~+l c~+i 

A~+i E~+l 

A;+l 

c~+1 

E~+l c~+1 

c'+i M-1 

no,1+1 D' 0 

n1,1+1 D' 1 

n2,1+1 D' 2 

- (90) 

Men begint met in de E 1-componenten de startwaarden voor v(i, 1) en nj,o (j = 0 
t/m M) in te vullen en in de D 0-componenten die voor v(i, 0) en ni,O· Aangezien 
v(i, 1) niet bekend is, neemt men deze aanvankelijk gelijk aan v(i,O). Vervolgens 
wordt het stelsel opgelost. Dit levert de radicaalconcentratie ni,l een stap verwij
derd van de trilholte. Hieruit leidt men af hoeveel radicalen er gerecombineerd zijn 
en dus tevens hoeveel de totale deeltjesdichtheid [Cl] + [Cb] (= ntot) is gedaald. 
Echter, aangezien de totale druk, en dus tevens de totale deeltjes- dichtheid, con
stant is over de pijp zal de snelheid v(i, 1) als volgt aangepast moeten worden: 

( . ) ( . ) ntot (j, 1) (gl) 
v J, 1 := v J, 1 ( . ) 

ntot ), 0 

De radicaalconcentratie wordt nu: 

ntot(j,O) 
ni,l := ni,l ( . ) 

ntot ), 1 
(92) 

Deze lagere stroomsnelheid leidt tot een grotere recombinatie per lengte-eenheid 
in de downstream-richting. De bepaling hiervan geschiedt door de nu verkregen 
snelheid v(i, 1) en radicaalconcentratie n,, 1 opnieuw in de E 1-componenten te sub
stitueren en de matrix weer op te lossen. Dit geeft een andere concentratie een stap 
verwijderd van de trilholte, wat aanleiding geeft v(j, 1) weer aan te passen. Dit 
proces wordt herhaald totdat v(i, 1) nauwelijks meer veranderd. De radicaalcon
centratie, molecuulconcentratie en snelheid een stap in de richting van de pinhole 
zijn dan bekend. 

Vervolgens worden de uiteindelijk verkregen v(i, 1) en ni,l in de D 1-componenten 
gesubstitueerd en wordt de matrix weer opgelost. Toepassing van bovenstaand re
cept leidt tot v(j, 2) en n,,2 twee stappen verwijderd van de trilholte. Op deze 
manier schrijdt men stap voor stap verder in axiale richting. 
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8.2 Simulatie-programma in Pascal 

Hieronder is de listing van het simulatie-programma in Pascal gegeven. Tijdens 
het uitvoeren van het programma wordt achtereenvolgens naar de waarden van de 
volgende invoerparameters gevraagd: 

- straal R van de reactor buis ( m), 
- aantal stappen in radiële richting M, 
- aantal stappen in axiale richting N, 
- lengte zmax van de buis, gerekend vanaf de trilholte (m), 
- rate-coëfficiënt k3 ( m6 8-1), voor de reactie tussen 

twee radicalen en een molecuul, 
- wandrecombinatie coëfficiënt kw ( m 8-l), 
- diffusieconstante D (m2 8-1 ), 

- gemiddelde stroomsnelheid ïi ver van de trilholte (m 8-1), 

- druk p (Torr). 

Het programma gaat uit van 100% dissociatie in de trilholte. Het profiel van de 
radicaalconcentratie juist voorbij de trilholte kan aangepast worden door CM met 
een op 1 genormeerde profielfunctie te vermenigvuldigen. In de file "datexdat" 
worden de berekende stroomsnelheden en concentraties weggeschreven. 
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PROGRAM RMODEL (INPUT, OUTPUT, DATEXDAT); 

CONST MM = 20000; 
K = 1. 38E-23; 
T = 308; 
EPS= 0.01; 

TYPE MARRAY=ARRAY[O .. MM] OF DOUBLE; 

VAR A,B,C,D,U,VO,VNl,VN2,CRIT,D2 
I,J,M,N 
R,DIFF,VAV,CM,Dl, 
D3,DR,DZ,DR2,ZMAX,KV,Tl,L,P 
KDRIE,AFK 
DATEXDAT 

MARRAY; 
INTEGER; 

REAL; 
DOUBLE; 
TEXT; 

PROCEDURE OPLOS(A,B,C,D:MARRAY;M:INTEGER; 

VAR FR 
s 
P,O 

BEGIN 

VAR U :MARRAY); 
DOUBLE; 
INTEGER; 
MARRAY; 

P[O]:=B[O]; O[O]:=D[O]; 
FOR S:=l TO M DO 
BEGIN 

FR:=A[S]/P[S-1); 
P[S]:=B[S]-FR*C[S-1); 
O[S]:=D[S]-FR*O[S-1); 

END; 
U[M):=O[M]/P[M]; 
FOR S:=M-1 DOVNTO 0 DO U[S]:=(O[S)-C[S)*U[S+l])/P[S); 

END; 

BEGIN 
VRITELN('Vat zijn de waarden van R (straal in m), M (aantal stappen in radiële 

richting), N (idem, in axiale richting) en ZMAX (lengte in m) ?'); 
READLN(R,M,N,ZMAX); 
VRITELN('Vat is de waarde van kdrie (m6/s), kw (mis), diff (m2/s), Vav 

(snelheid ver van de trilholte in m/s) en p (Torr) ?'); 
READLN(KDRIE,KV,DIFF,VAV,P); 
DR:=l/M; DZ:=ZMAX*DIFF/(N*2*VAV*R*R); KDRIE:=2*KDRIE; DR2:=DR*DR; L:=DZ/DR2; 
KV:=KV*R/DIFF; CM:=P*l33/(K*T); AFK:=R*R*KDRIE*CM*CM; 
FOR I:=O TO M DO 
BEGIN U[I]:=AFK/DIFF; 

VO[I] :=2; 
VN1[I):=2; 

END; 
VRITELN(KDRIE); 

A[O]:=O; C[0]:=2*L; 
FOR I:=l TO M-1 DO 

BEGIN 
A[I]:=(l-l/(2*I))*L/2; 
C[I]:=(l+l/(2*I))*L/2; 
END; 

A[M]:=L; 
C[M):=Ó; 

OPEN(DATEXDAT); 
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RE'WRITE(DATEXDAT); 
'WRITELN(DATEXDAT,'M=',M,' N=',N,' ZMAX=',ZMAX,' Kw=',KV*DIFF/R); 
'WRITELN(DATEXDAT,'Vav=',VAV,' DIFF=',DIFF,' CM=',CM); 
Tl:=M/8; 
'WRITE(DATEXDAT,'TABEL'); 
FOR I:=O TO 8 DO 
'WRITE(DATEXDAT,I*Tl*DR*R,' '); 
'WRITELN(DATEXDAT); 
VRITE(DATEXDAT,O*DZ); 
VRITE(DATEXDAT,VO[O]); 
FOR I:=O TO 8 DO 
VRITE(DATEXDAT,CM,' '); 
VRITELN(DATEXDAT); 
FOR J:=l TO N DO 

BEGIN 
FOR I:=O TOM DO VO[I]:=VNl[I]; 
B[0]:=-2*L-VN1[0]-U[O]*DZ*(l-U[O]*DIFF/AFK); 
D[0]:=(2*L-VO[O])*U[0]-2*U[l]*L; 
FOR I:=l TO M-1 DO 

BEGIN 
B[I):=-L-(l-I*I*DR2)*VNl[I]-U[I]*DZ*(l-U[I]*DIFF/AFK); 
Dl :=(-l+l/(2*I))*L/2; 
D2[I]:=L-(l-I*I*DR2)*VO[I]; 
D3 :=(-l-l/(2*I))*L/2; 
D[I]:=Dl*U[I-l]+D2[I]*U[I]+D3*U[I+l]; 
END; 

B[M]:=-L-(1+1/(2*M))*KV*L*DR-U[M]*DZ*(l-U[M]*DIFF/AFK); 
D[M]:=-U[M-l]*L+(L-(-l-l/(2*M))*KV*L*DR)*U[M]; 

CRIT[0]:=2; 
VHILE ABS(CRIT[O]-l)>EPS DO 
BEGIN 

B[0]:=-2*L-VN1[0]-U[O]*DZ*(l-U[O]*DIFF/AFK); 
FOR I:=l TO M-1 DO 
B[I]:=-L-(l-I*I*DR2)*VNl[I]-U[I]*DZ*(l-U[I)*DIFF/AFK); 
B[M]:=-L-(l+l/(2*M))*KV*L*DR-U[M]*DZ*(l-U[M]*DIFF/AFK); 
OPLOS(A,B,C,D,M,U); 
FOR I:=O TO M DO 
BEGIN VN2[I]:=(l+U[I]*DIFF/AFK); 

CRIT[I]:=VN1[I]/VN2[I]; 
U[I]:=U[I)*CRIT[I]; 
VN1[I]:=VN2[I]; 

END; 
END; 
IF J MOD 100 = 0 THEN 

BEGIN 
VRITE(DATEXDAT,J*DZ*2*VAV*R*R/DIFF,' '); 
VRITE(DATEXDAT,VNl[O],' '); 
FOR I:=O TO 8 DO 
VRITE(DATEXDAT,U[ROUND(I*Tl)]*DIFF/(CM*R*R*KDRIE),' '); 
VRITELN(DATEXDAT); 
END; 

END; 
CLOSE(DATEXDAT) 
END. 
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