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Samenvatting 
Met LEIS is het mogelijk om inzicht te krijgen in de 
oppervlaktestruktuur van éénkristallen. In vergelijking 
met éénkristallen is het onderzoek naar de oppervlakte
struktuur van poedervormige materialen bijna onmoge
lijk. In dit afstudeeronderzoek is de toepasbaarheid 
van LEIS bij de struktuuranalyse van poedervormige 
materialen onderzocht. De interesse richt zich daarbij 
voornamelijk op gedragen katalysatoren. 
Om struktuurinformatie met LEIS te verkljgen wordt de 
vorm van een piek in het energiespektrum van verstrooi
de ionen bestudeerd. Hierbij gaat men er van uit dat de 
staart aan de lage energiekant van een piek in het 
spektrum te wijten is aan verstrooiing van ionen aan 
atomen die zich in een laag onder het oppervlak bevin
den. Met metingen aan Si02 is aangetoond dat de staart 
aan een piek inderdaad met dit model verklaard kan 
worden. 
Uit een vergelijking van metingen aan poedervormig Si02 
en polykristallijn Si02 is verder gebleken dat de ener
giespektra van verstrooide ionen voor beide systemen 
identiek zijn. 
Tenslotte is met LEIS een Rh/Mn0/Si02 katalysator on
derzocht. Hierbij is gevonden dat Rh en MnO gescheiden 
op het Si02 oppervlak aanwezig zijn. De metingen kunnen 
kwantitatief verklaard worden door aan te nemen dat Rh 
als deeltjes met een diameter van 13 Ä voorkomt op het 
oppervlak, terwijl MnO een monolaag vormt. Dit is in 
overeenstemming met XPS en TEM metingen aan de zelfde 
katalysator 
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1. Inleiding 

Een groot deel van het fysisch onderzoek richt zich op eigen

schappen en struktuur van vaste stoffen. Een relatief belangrijk 

onderdeel daarvan is het onderzoek naar het oppervlak van de 

vaste stof. De struktuur, samenstelling en andere fysische groot

heden van een oppervlak kunnen namelijk totaal verschillend zijn 

van de bulk van het materiaal. Vele toepassingen maken gebruik 

van deze afwijkende eigenschappen, of worden er direkt door 

beïnvloed. Het is daarom essentiëel om een goed inzicht te hebben 

in de allerbuitenste atoomlaag van een vaste stof. 

Om een oppervlak te onderzoeken zijn enorm veel technieken ont

wikkeld. Het principe van de meeste van deze technieken is dat 

een oppervlak beschoten wordt met energiekwanten of deeltjes. 

Vervolgens kijkt men hoe deze deeltjes verstrooid worden, of men 

onderzoekt de energiekwanten en deeltjes, die ten gevolge van 

deze beschieting geëmitteerd worden. 

Ook in de chemie bestaat een grote interesse voor de samenstel

ling en struktuur van oppervlakken. Deze interesse komt voorname

lijk uit de hoek van de katalyse. Een oppervlaktetechniek die 

daarbij veel gebruikt wordt is X-ray Photoelectron Spectroscopy 

(XPS) ofwel Electron Spectroscopy for Chemica! Analysis (ESCA). 

Hierbij wordt een oppervlak beschoten met röntgenkwanten. Vervol

gens analyseert men de energie van de elektronen die door de 

röntgenstraling uit het oppervlak geëmitteerd worden. De energie 

van een geëmitteerd elektron is karakteristiek voor het element 

waarvan het elektron afkomstig is. De informatiediepte van XPS is 

minstens 4 A (dit komt overeen met ongeveer twee atoomlagen). 

Een oppervlakte analyse techniek die nog niet zoveel gebruikt 

wordt in de chemie is Low Energy Ion Scattering (LEIS). Hierbij 

wordt een oppervlak beschoten met ionen, en analyseert men de 

energie van de verstrooide ionen. Wanneer edelgasionen gebruikt 

worden, wordt alleen de allerbuitenste atoomlaag van een opper

vlak geanalyseerd. Geometrisch gezien kijkt men dus met LEIS, 

meer nog dan met XPS, op de zelfde manier naar een katalysator 

als de raaktanten van een gekatalyseerde reaktie. 
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De groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen (FOG) heeft de 

beschikking over enkele LEIS-apparaten. Onlangs is een projekt 

opgestart om katalysatoren met LEIS te onderzoeken. Dit afstu

deeronderzoek, dat in samenwerking is gedaan met SHELL (KSLA), is 

het eerste grotere onderzoek binnen het project. Het doel is om 

uit te zoeken hoe LEIS gebruikt kan worden om katalysatoren te 

karakteriseren. Een aanzet hierbij is het vermoeden dat men uit 

de vorm van een piek in het energiespektrum van verstrooide ionen 

struktuurinformatie kan halen. 

De indeling van het verslag is als volgt. In hoofdstuk 2 zal de 

techniek LEIS besproken worden. Tevens wordt daarin het model 

voor de piekvorm behandeld. In hoofdstuk 3 wordt het gebruikte 

LEIS-apparaat, de NODUS, besproken en wordt aangegeven onder 

welke omstandigheden de metingen zijn uitgevoerd. Hoofdstuk 4 

behandelt metingen die uitgevoerd zijn aan Si02 • Het doel van 

deze metingen is zowel het testen van het model van de piekvorm 

als een voorstudie voor de metingen aan katalysatoren. Er zijn 

namelijk gedragen katalysatoren onderzocht waarbij het dragerma

teriaal Si02 was. In hoofdstuk 5 staat beschreven hoe een 

Rh/Mn0/Si02 katalysator is onderzocht en welke konklusles uit de 

metingen op te maken zijn. Deze konklusles zullen vergeleken 

worden met XPS en TEM (Transmission Electron Spectroscopy) metin

gen die aan dezelfde katalysator verricht zijn. In hoofdstuk 6 

worden tenslotte de konklusles uit dit onderzoek nogmaals samen

gevat. Tevens worden daar enkele aanbevelingen voor verder 

onderzoek gegeven. 
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2. Theorie 

Een van de meest oppervlaktegevoelige analysetechnieken is Low 

Energy Ion Scattering (LEIS). De techniek wordt in de literatuur 

ook wel vermeld onder de naam ISS (Ion Scattering Spectroscopy). 

Bij LEIS beschiet men een oppervlak met ionen die een kinetische 

energie van 0.1 tot 10 keV hebben. Wanneer men edelgasionen 

gebruikt wordt alleen de allerbuitenste atoomlaag van het opper

vlak geanalyseerd. In paragraaf 2.1 wordt het principe van LEIS 

uitgelegd. In de paragrafen 2.2 en 2.3 worden de faktoren bespro

ken waar LEIS zijn oppervlaktegevoeligheid aan dankt. In para

graaf 2.4 wordt kwantificatie kort besproken en paragraaf 2.5 

beschrijft hoe men struktuur-informatie uit de spektra kan halen. 

2.1. Binaire botsingen 

Het principe van LEIS is erg eenvoudig. Men beschiet een opper

vlak met ionen. Deze ionen kunnen wisselwerken met een opper

vlakte-atoom en daardoor verstrooid worden. De beschrijving van 

deze verstrooiing is gebaseerd op de volgende uitganspunten: 

1) De deBroglie golflengte van de laag-energetische ionen (voor 
4 He+ geldt 0.01 A~ X~ 0.001 A als 0.1 keV ~ E ~ 10 keV) is 

veel kleiner dan de effektleve lengte van de interaktiepoten

tiaal (~ 0.5 A). Men kan de botsing daarom met de klassieke 

mechanika beschrijven. 

2) De effektieve lengte van de interaktiepotentiaal is veel 

kleiner dan de afstand tussen twee oppervlakteatomen c~ 3 A). 
Men mag daarom de invloed van buuratomen tijdens een interak

tie verwaarlozen. 

3) De interaktietijd (~ 10- 14 s) is veel korter dan de vibratie

tijd van een atoom (~ 10- 12 s). Men mag dus de oppervlakte

atomen als stilstaand beschouwen. 

Uit deze punten volgt dat de wisselwerking van een ion met een 

oppervlakteatoom beschreven kan worden met het klassieke binaire 

botsingsmodel. In figuur 2.1 staat het botsingsproces schematisch 

weergegeven, met daarin de definities van enkele relevante para

meters. 
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Fig. 2.1. Schematische ~ergave van de verstrooiing van een ion 

aan een opperutakteatoom. 

Een ion met massa Nion en energie Ei wordt onder een hoek ~ op 

een oppervlak geschoten. Het ion botst tegen een oppervlakteatoom 

met massa Nat. De botsingsparameter is b. Ten gevolge van de 

botsing wordt het ion verstrooid over een hoek a. De energie van 

het ion na de botsing is Ef. Uit het klassieke binaire botsings

madel volgt voor de verhouding van de energie vóór en na de 

botsingctl 

met 

Ef 1 { 
~ = (1 + A)2 cos a ± 

i 

N 
A - _!L -x 

ion 

(2-1) 

(2-2) 
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Het plusteken in vergelijking (2-1) geldt voor A > 1. Voor A ~ 1 

gelden beide tekens. In dit laatste geval moet voldaan zijn aan 

de relatie 

(2-3) 

In de praktijk werkt LEIS als volgt. Men beschiet een oppervlak 

met ionen met een bekende energie Ei. Vervolgens meet men de 

energie van de ionen die onder een vaste hoek 8 verstrooid wor

den. Wanneer A > 1 volgt uit vergelijking (2-1) dat deze energie 

eenduidig afhankelijk is van de massa van het atoom waaraan het 

ion verstrooid is. Het energiespektrum van de verstrooide ionen 

is dus tevens een massaspektrum van de atomen in het onderzochte 

preparaat. In figuur 2.2 is het energiespektrum gegeven van Ne•

ionen die verstrooid zijn aan een legering van vijf metalen en 

een kalium verontreiniging. 

Fig. 2.2. 

ltn Ne• -> J'lt5ty5!ittn59ç0 tO.nt9Z.,. 
Ej : J keV 

Ir 

ts 
, •. u.J 

0 1000 2000 
Ct leVJ 

Energiespektrum van Ne•-ionen die verstrooid zijn aan 

een tegering van 61 V, 66Mn, 69Co, 103Rh en 192Ir. In 

de inzet is het signaat van een 39K verontreiniging 

vergroot weergegeven. 
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2.2. Werkzame doorsnede voor verstrooiing 

Van alle ionen die het oppervlak treffen zal slechts een klein 

deel over de juiste hoek S verstrooid en dus gedetecteerd worden. 

Het aantal verstrooide ionen, I, dat de detector treft wordt 

gegeven door 

da 
I "' Ia N dD AD (2-4) 

Hierin is Ia de primaire bundelstroom, N het aantal atomen in het 

oppervlak, da/dD de werkzame doorsnede voor verstrooiing en AD de 

ruimtehoek die door de detector wordt gezien. De differentiële 

werkzame doorsnede hangt samen met de botsingsparameter, b, 

volgensc 2 > 

(2-5) 

De relatie tussen de botsingsparameter en de strooihoek geeft men 

meestal op in massamiddelpuntskoördinaten. Om onderscheid te 

maken tussen het massamiddelpuntstelsel en het laboratorium

stelsel zullen de subschriften "cm" (center of mass) en "lab" 

gebruikt worden. Voor de strooihoek geldtc 3
> 

co 

s 2b L2 

dr (2-6) = 'Ir -cm Jt b - Y1!::l - (-)2 
r E 

ra r 

In vergelijking (2-6) is ra de afstand tussen ion en atoom bij 

dichtste nadering. Deze moet voldoen aan 

V(ra) 
E = 0. (2-7) 

r 
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Verder is V(r) de interaktiepotentiaal en E de relatieve energie 
r 

waarvoor geldt 

De relatie tussen 8 en 81 b wordt gegeven door cm a 

sin 8 cm 
tan 8 lab = 1/A + cos 8 

cm 

(2-8) 

(2-9) 

In het geval dat V(r) de coulombpotentiaal is (dit is bij High 

Energy Ion Scattering of Rutherford Back Scattering het geval) 

kan vergelijking (2-6) analytisch opgelost worden. Men vindt dan 

da 
dO = 

z z 2 
ion atq 
16vé0 E 

r 
(2-10) 

Hierin zijn Zionq en Zatq de kernladingen van de betrokken deel

tjes. Ionen met een lage kinetische energie "zien" echter de kern 

vaak afgeschermd door enkele elektronen. Dit resulteert dan in 

een afgeschermde Coulombpotentiaal, b.v. de Molière potentiaal' 4 > 

(2-11) 

De afschermlengte, a, wordt gegeven door 

j 2/3 2/ 
a = 0.468 c z1 + z2 3 }.. . (2-12) 

0.6 ~ c ~ 0.8 . 

en de afschermfunktie door 

r -6x -1.2x -o.3x 
~(-)=~(x)= 0.1e + 0.55e + 0.35e . 

a 
(2-13) 
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De Molière-potentiaal blijkt bij LEIS beter met de experimenten 

overeen te komen dan de Coulomb-potentiaal( 5
,. In figuur 2.3 is 

de differentiële werkzame doorsnede voor verstrooiing voor 4 He+ 

bij verschillende energieën weergegeven. De strooihoek is 141.7°, 

dit is de hoek in het gebruikte ionenverstrooiings-apparaat. 

' . 
' ~ 
c 
0 

~ 
G 
~ 

I 
x 

Fig. 2.3. 

Cross sections 
4He. theta- 141.7' 

1.00C~J 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Differentiele werkzame doorsnede voor verstrooiing 

ats fl.Ulktie van de massa van de strooicentra. Ats 

interaktiepotentiaat is de Ilotie re potentiaat 

gebruikt. Primair ion: 4He•, strooihoek: 141.7°. 

2.3. Neutralisatie 

Een ion dat een vaste stof binnendringt kan door de aanwezige 

elektronen geneutraliseerd worden. Met name wanneer edelgasionen 

gebruikt worden is deze neutralisatiekans erg groot (ongeveer 99% 

van de invallende He+ -ionen wordt geneutraliseerd). De kans om 

geneutraliseerd te worden neemt toe met de tijd dat een ion in 

het oppervlak verkeert. Met name het traject na de botsing, 

wanneer het ion dus een deel van zijn energie verloren heeft, is 
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bepalend voor de neutralisatie. Duidelijk zal zijn dat hoe dieper 

een ion het oppervlak indringt, des te groter de kans zal zijn 

dat het ion geneutraliseerd wordt. Men kan daarom stellen dat 

ionen die na verstrooiing het oppervlak ook weer als ion verlaten 

vrijwel uitsluitend aan een atoom in de allerbuitenste laag 

verstrooid kunnen zijn. Omdat men bij LEIS alleen verstrooide 

ionen detecteert is de techniek bultengewoon oppervlakte

gevoelig. 

Het principe van de neutralisatle is nog niet goed begrepen. Het 

uitgangspunt van vrijwel alle publikatles over neutralisatle is 

de theorie van Hagstrum' 6
J. Hierin wordt gesteld dat er twee 

processen zijn die bij een ion-metaalinteraktie voor neutrali

satie zorgen, te weten Auger-neutralisatie en resonantie-neutra

lisatle (zie figuur 2.~ a en b). 

r-
1 

Ei 
I 
i 
i 
I __ J. 

At om At om 

Aug er 
Neutralizati on 

Resonance 
Neutralization 

Quasiresonant Charge 
Exchange 

Fig. 2.4. 

a b c 

Schematische weergave van de neutraUsatie van een 

ion dat een metaaLoppervLak nadert. In de diagrammen 

is Unks de geLeidingsband van het metaaL weergegeven 

en rechts de energieniveaus van het ton. 

In het geval van resonantie neutralisatle kan een elektron uit 

een vol energieniveau van het metaal overgaan naar een leeg 

energieniveau van het ion. Het ion wordt daardoor een atoom in 

aangeslagen toestand. Het elektron in het aangeslagen energie-
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niveau kan op dezelfde rnanier ook weer teruggaan naar een leeg 

energieniveau van het metaal. Bij Auger-neutralisatie valt een 

elektron van het metaal in het laagste vrije energieniveau van 

het ion. De vrijgekomen energie wordt gebruikt om een ander 

elektron uit het metaal te emitteren. Het is ook mogelijk dat een 

door resonantie-neutralisatie aangeslagen atoom vervalt in de 

grondtoestand. De energie die daarbij vrijkomt kan opnieuw 

gebruikt worden om een elektron uit het metaal te verwijderen. 

Hagstrurn komt voor zowel resonantie- als Auger-neutralisatie uit 

op een kans om niet geneutraliseerd te worden, p+, gegeven door 

( 
-1 -1 ) 

-uH ul,in + vl.uit p+ ,.., e (2-14) 

Hierin is uH een konstante die voor iedere ion-atoom kombinatie 

verschillend is. Omdat Hagstrurn het metaal opvat als een "zee" 

van elektronen, is van de snelheid van het ion alleen de kompo

nent loodrecht op het oppervlak (u1 i en v1 .t) van belang voor , n ,u1 
de beschrijving van de neutralisatie. 

Een aanpassing op dit model komt van Codfrey en Woodruff( 7
). Zij 

stellen dat de neutralisatie van het ion voor elk oppervlakte

atoom dat binnen een bepaalde afstand gepasseerd wordt apart 

bekeken moet worden (zie figuur 2.5). De kans om niet 

geneutraliseerd te worden is dan voor een enkele ion-atoom 

interaktie 

(2-15) 

Hierin is vCW een konstante die per atoom-ion kombinatie ver

schillend is, en zijn vin en vult de snelheden van het ion 

respektievelijk voor en na de botsing. 
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Weergave van de neutralisatiekans van een ion. De 

getrokken lijn geeft de baan aan van het ion. Het 

deel van de baan waar een kans is om geneutraliseerd 

te worden is gearceerd. 

a) neutralisatie volgens Hagstrum 

b) neutralisatie volgens Godfrey-Woodruff. 

Voor bepaalde ion-atoom korobinaties is een afhankelijkheid van de 

primaire energie van het ion gevonden voor de neutralisatie

kans'81. Korobinaties waarbij deze afhankelijkheid is waargenomen 

zijn He+ met Pb, Bi, In, Ga, Ge, Sn en Sb en verstrooiing van Ne+ 

aan Au en Ag. De verklaring voor dit oscillerend gedrag blijkt te 

zijn dat deze atomen energieniveaus hebben die overeenkomen met 

de energieniveaus in de grondtoestand van het ion. Bij de inter

aktie vormen het ion en het atoom een quasi-molekuul gedurende 

een tijd die afhangt van de snelheid van het ion. In deze tijd 

oscilleert een elektron tussen de energieniveaus van ion en atoom 

(zie figuur 2.4 c). Afhankelijk van de toestand van het elektron 

bij het ontbinden van het quasi-molekuul is het ion al dan niet 

geneutraliseerd. Dit verschijnsel staat bekend als quasi-raso

nante ladingsoverdracht. 
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2.4. Kwantificatie 

Het energiespektrum van de verstrooide ionen is direkt om te 

zetten in een massaspektrum (zie figuur 2.2). Behalve deze kwali

tatieve informatie kan men ook kwantitatieve informatie uit het 

energiespektrum halen. Een kleine aanpassing van vergelij

king (2-4) levert voor het aantal aan element i verstrooide 

ionen, Ii. 

(2-16) 

met 

Ia = aantal inkomende ionen 

N. = aantal atomen i per oppervlakte-eenheid 
1 

p~ = overlevingskans van het ion 
1 

da werkzame doorsnede voor aan element (dO) i = verstrooiing i 

.AO = ruimtehoek die "gezien" wordt door de detector 

ai = schaduwfaktor 

De schaduwfaktor, a., is in het voorafgaande nog niet aan de orde 
1 

geweest. Deze faktor hangt direkt samen met de oppervlakte struk-

tuur. Vaak bevat een oppervlak meerdere elementen. Het is dan 

mogelijk dat een element afgeschermd wordt door een ander element 

(zie figuur 2.6). Deze afscherming hangt ook af van de 

azimuthoek. 

Met name vanwege het feit dat het principe van de neutralisatie 

nog niet goed bekend is, is het erg moeilijk om P~ en a. te 
1 1 

scheiden. Het is daarom op dit moment nog niet mogelijk om met 

vergelijking (2-6) kwantitatieve informatie te halen uit het ener 

giespektrum. Om een oppervlak toch kwantitatief te kunnen analy

seren wordt gebruik gemaakt van ijkingen. 
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2.5. Struktuurinformatie 

Vaak is men naast de samenstelling van een oppervlak ook geïn

teresseerd in de oppervlaktestruktuur. Hiertoe maakt men gebruik 

van de volgende drie verschijnselen (zie figuur 2.6). 

- neutralisatie 

- dubbele botsingen 

- blocking 

_, __ 
......... 

cl 

\. 
\ 
\ 

4. 

/ 
./ /,. 

./ •• ·/ c. 
/ / . . . 

/ "· .. / .. · /'\y 

Fig. 2.6. ILLustratie van de verschijnseLen die gebruikt worden 

voor struktuuranatyse. 

a. normate botsing 

b. neutraLisatie 

c. dubbete botsingen 

d, e. btocking 

Blocking is het verschijnsel dat een atoom in een bepaalde rich

ting afgeschermd wordt door een ander atoom. Ionen die in die 

richting verstrooid zijn aan het eerste atoom worden niet door de 

detector waargenomen. Van neutralisatie kan men gebruik maken 

wanneer een ion, dat verstrooid is aan een atoom, in een bepaalde 

richting op zijn weg naar de detector door de elektronenwolk van 

een ander atoom moet. De kans op neutralisatie wordt dan vergroot 
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zodat er minder ionen gedecteerd worden dan in een "vrije" rich

ting. Wanneer een ion een dubbele botsing ondergaat, vormen de 

twee strooihoeken van de afzonderlijke botsing tezamen de totale 

strooihoek. Het energieverlies bij een dubbele botsing is anders 

dan het verlies bij een enkelvoudige botsing. Een dubbele botsing 

openbaart zich daarom in het spektrum als een schouder aan de 

piek die korrespondeert met de enkele botsing. In het geval dat 

een ion aan twee verschillende atomen verstrooid is, kan het 

energiegebied tussen de pieken die korresponderen met de twee 

atomen bestreken worden. 

Bij LEIS maakt men vaak gebruik van edelgasionen omdat deze zo 

gemakkelijk geneutraliseerd worden. In het geval van Auger

neutralisatie is de kans om geneutraliseerd te worden afhankelijk 

van de tijd dat het ion in de vaste stof is. In het geval van 

resonantieneutralisatie kan een ion echter langere tijd in de 

vaste stof verblijven en daarna de vaste stof toch als ion verla

ten. Het is dan mogelijk om ook verstrooiing uit diepere lagen te 

krijgen. 

800 

111 
< c - 400 111 

ë 
j 
0 
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0 0 
_.J 
UJ 

>= 

Fig. 2.7. 

Ni (110) 
E0 = 600 ev. ~ = 60°, 111 = Jo•. 1P = 1.5° I <110> I 
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He• u• 
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Vergelijking van het LEIS energiespektrum van He+ en 

Li+opNi.' 9 , 
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Van alkall-ionen is bekend dat ze een kleinere kans hebben om 

geneutraliseerd te worden. Het energiespektrum van verstrooide 

alkall-ionen bevat daarom ook een bijdrage van ionen die aan 

diepere atoomlagen verstrooid zijn. Het blijkt dat een energie

spektrum van alkali-ionen gekenmerkt wordt door een staart aan de 

lage energiekant van een piek (zie figuur 2. 7). Men zou daarom 

het verschijnen van zo'n staart kunnen identificeren met ver

strooiing aan dieper gelegen atoomlagen. Met succes is deze 

verklaring toegepast op LEIS-spektra van He+, 3 keV, op een WSi-x 
oppervlak, zie figuur 2.8. ' 10

> Daar blijkt dat de piek van wol-

fraam te wijten is aan verstrooiing aan atomen in de buitenste 

laag, terwijl de staart te verklaren is met verstrooiing aan 

dieper gelegen atomen. 

tS 
(8 .u.) 

Fig. 2.8. 

~e+ -> WSi 

E:i = 3 keV 

w 

Na enige tijd//\ 
sputteren 

i/ I . ' _ •• " I I ; ___ .. -~-/ ·---- --. ___ \I I 
----· ·.1. I 

' •• 1 l _.--
0 1000 2000 3000 

Verstrooiing uan He+ aan WSi . Bij vers WSi bevindt 
x x 

W zich in een atoomLaag onder het oppervLak. Na een 

tijdje sputteren wordt deze Laag zichtbaar. 

Een andere aanwijzing voor de juistheid van het modèl volgt ook 

uit het WSi -·onderzoek. Het blijkt dat de W-piek in het energie
x 

spektrum van een preparaat dat sterk verhit is geweest, anders is 

dan de W-piek van een preparaat dat geen temperatuurbehandeling 
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heeft gehad (zie figuur 2.9). ' 11
> Met name is de staart van de W

piek van het verhitte preparaat lager dan die van het onbehan

delde preparaat. Men verklaart dit met de aanname dat het 

W-oppervlak door verwarmen een dichtere pakking aanneemt. Omdat 

de struktuur dan meer gesloten is, wordt de neutralisatiekans 

voor ionen die aan een diepere laag verstrooid zijn vergroot. 

Fig. 2.9. 

IS 
(a .u.) 

0 

-\te• -> WSi 
c1 : 3 keV 

tOOO 2000 

LEIS-spektra van 4 He -) m-Si/i/iSi 
x 

3000 

Een van de preparaten is verhit tot een temperatuur 

van 1000°C. 

Op grond van de waarnemingen zou men een model voor de piekvorm . 

kunnen voorstellen. Hierin zou de totale piek in het energiespek

trum opgebouwd zijn uit aparte pieken, behorend bij verstrooiing 

aan de ie oppervlaktelaag (Zie figuur 2.10). Voor dit model is 

kennis van de juiste vorm van de piek behorende bij verstrooiing 
e aan de i laag noodzakelijk. Verder moet een verklaring gezocht 

worden voor het extra energieverlies dat blijkbaar optreedt bij 

verstrooiing aan dieper gelegen atoomlagen. In ieder geval lijkt 

de interpretatie juist, dat de staart aan de lage energiekant van 

een piek in een LEIS-spektrum veroorzaakt wordt door verstrooiing 

aan dieper gelegen lagen. 
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ts 

0 

Fig. 2.10. .Model. voor de piekvorm in een LEIS-spektrum. De 

gemeten piek is sam.engestel.d uit aparte pieken die 

horen bij verstrooiing aan de ie oppervl.aktel.aag. 

(i= 1,2,3.~ •... ) 
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3. Experimentele opzet 

Alle metingen die in dit verslag besproken worden zijn verricht 

met het ionenverstrooiingsapparaat NODUS. De uitwerking van de me 

tingen is gedaan met het dataverwerkingsprogramma NODUPLOT. Beide 

worden in respektievelijk paragraaf 3.1.1 en 3.1.2 beschreven. 

Bij LEIS wordt een oppervlak blootgesteld aan een ionenbombar

dement. In de paragrafen 3.2.1 tot en met 3.2.3 zal daarom worden 

ingegaan op de schade die aan een preparaat wordt toegebracht 

tijdens een meting. In paragraaf 3.3 worden opladingsverschijn

selen besproken die optreden bij de gebruikte isolerende prepa

raten. In paragraaf 3.4 zal tenslotte worden aangegeven onder 

welke konditles de metingen zijn uitgevoerd. 

3. 1. Apparatuur 

3. 1. 1. NODUS 

Een van de ionenverstrooiingsapparaten in de groep FOG is het 

NODUS-apparaat' 12
J (kortweg "de NODUS"). De naam NODUS staat voor 

Non Qestructive Yltra ~ensitive Single Atomie Layer Spectrometer. 

De opzet van de NODUS is schematisch weergegeven in figuur 3.1. 

ionenbron 

.... 

Fig. 3.1 

massafilter 

detector 
afbuigplaten 

analysator 

preparaat 

~sneutraisator 

Schematische weergave van de NODUS-opstetting 
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Men kan de NODUS in drie delen opsplitsen, namelijk de ionenbron, 

het massafilter en de analysator (zie figuur 3.1). 

Als ionenbron is een Leybold-Heraeus sputterbron, type IQE 12138, 

867 035, gebruikt. De bron is bijzonder stabiel. snel gebruiks

klaar en erg eenvoudig in te stellen. De werkdruk is 

1.2x10- 4 mbar. Via een kranensysteem heeft men de beschikking 

over de edelgassen 3 He, 4 He, Ne en Ar. De bron kan een ionen

bundel leveren van enkele microamperes. De primaire energie van 

de lonen is instelbaar tot 5 keV. 

De door de bron geleverde ionenbundel komt vervolgens door een 

massafllter. Hierdoor is men verzekerd van een bijzonder schone 

bundel voor de analyse. 

Na de massaselektie gaat de gezuiverde bundel door naar de analy

sekamer waar de bundel loodrecht op het preparaat invalt. De 

energie van de lonen die over een vaste hoek van 141.7° ver

strooid zijn wordt gemeten met de analysator. De analysator 

bestaat uit een Cylindrical Mirror Analysor (CMA) waarvan de as 

samenvalt met de primaire lonenbundel. Deze zorgt ervoor dat 

alleen ionen met een bepaalde energie de detector kunnen treffen. 

De detector wordt gevormd door channel electron multipliers 

(channel trons) die cylindersymmetrisch achter de CMA geplaatst 

zijn, met als symmetrie-as de primaire ionenbundel. Ieder keer 

als een ion een van de channeltrons treft wordt een puls afgege

ven die versterkt wordt, en vervolgens wordt doorgegeven aan de 

meetcomputer (zie paragraaf 3.1.2). 

Met deze konfiguratie wordt geen onderscheid gemaakt in de 

azimutverdeling van de verstrooide ionen (zie figuur 3. 1) . Het 

voordeel hiervan is dat men veel meer verstrooide ionen meet dan 

apparaten die slechts onder één bepaalde azimuthoek meten. Men 

kan dus de meettijd, en hiermee de schade aan het oppervlak, 

beperken. Het nadeel is uiteraard dat men geen informatie krijgt 

over de azimut-verdeling van de verstrooide lonen. In dit 

afstudeeronderzoek is echter gemeten aan hoog-oppervlakkige 

poeders. Men verwacht daarvan geen azimut informatie, zodat de 

CMA alleen het voordeel van het hogere meetsignaal heeft. 
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Het unieke van de NODUS is de ringvormige detector waardoor de 

ionenbron buiten de analysekamer geplaatst kan worden. Het is zo 

mogelijk om in de analysekamer Ultra Hoog Vacuüm (UHV) te onder

houden terwijl de ionenbron bij een veel hogere druk werkt. Om 

dit drukverloop te bereiken zijn ionenbron, massafilter en analy

segedeelte in aparte, van elkaar gescheiden kamers opgesteld. De 

enige verbinding tussen de kamers is een diafragma waar de ionen

bundel doorheen gestuurd wordt. Alle kamers worden door verschil

lende pompen geëvacueerd. Voor de ionenbron en het massafilter is 

dit een oliedjffusiepomp, tussen het massafilter en de analyse

kamer bevindt zich een kamer met een turbopomp en de analysekamer · 

zelf wordt geëvacueerd met een ionengetter pomp. Het drukverloop 

in de NODUS is daardoor als volgt. In de ionenbron is de druk 

1.2x10- 4 mbar, bij het massafilter is de druk ongeveer 10-6 mbar 

en in de analysekamer heerst een druk van ongeveer Sxl0- 10 mbar. 

In de analysekamer is bovendien een kryoschild en een ti taan

sublimatie pomp geplaatst. Hiermee kan tijdens een meting met 

name de partiële druk van water laag gehouden worden. 

Het nadeel van de ruimtelijke scheiding van ionenbron, massafil

ter en analysekamer is dat de ionenbundel een lange weg moet 

afleggen voordat het preparaat bereikt is. Met een stelsel van 

lenzen en afbuigplaten loodst men de bundel door het apparaat. Op 

deze weg verliest de bundel veel aan intensiteit, zodat bij het 

preparaat bundelstromen tot maximaal 500 nA verkregen worden. 

Met de laatste lens vóór het preparaat kan men de bundeldiameter 

ter hoogte van het preparaat regelen van ongeveer 4 mm tot 

ongeveer 0.5 mm (zie figuur 3.2.). 

In de analysekamer bevindt zich een carrousel waarin twaalf 

preparaten tegelijkertijd geplaatst kunnen worden. Hierdoor is 

het mogelijk om met dezelfde bundel afwisselend op verschillende 

preparaten te meten. Via een sluis-systeem kunnen in korte tijd 

(20 tot 30 minuten) preparaten van buiten de NODUS in de carrou

sel geplaatst. worden, zonder dat het UHV in de analysekamer 

verbroken wordt. 
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Fig. 3.2. Bund.el.diameter al.s flll'lktie van de spanning op de 

Laatste einzel.l.ens. Primair ion: 4He•, 3 keV 

3.1.2. Dataverwerking 

Het opnemen van een energie-spektrum van de verstrooide ionen 

wordt gedaan met behulp van een M68000 computer waaraan een 

Eurobus-systeem gekoppeld is. Het energie-spektrum loopt van 0 eV 

tot aan de energie van de primaire ionen. Dit spektrum wordt 

opgedeeld in 512 even grote intervallen. Per interval wordt 

gedurende een bepaalde tijd geteld hoeveel ionen de detector 

treffen. Het is mogelijk om de meettijd voor één of meer delen 

van het spektrum verschillend te kiezen. Hierdoor kan men voor 

delen in het spektrum door langer te meten een betere signaal

ruis verhouding krijgen. Ook bestaat er de mogelijkheid om een 

deel van het spektrum over te slaan. Na een meting wordt het 

spektrum opgeslagen in een achtergrond geheugen. 
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Met behulp van het programma NODUPLOT( 13
J, dat geschreven is voor 

een Atari 1040st computer, kan men de spektra verwerken. De 

beschikbare verwerkings-operaties zijn: 

- het tonen van één of twee spektra 

- energie naar massa konversie 

- oplaadkorrektie (zie paragraaf 3.3) 

- uitvergroten van een deel van het spektrum 

- wegfilteren van ruis uit het spektrum 

- oppervlak bepalen van een piek in het spektrum 

- hoogte bepalen van een punt in het spektrum 

- het afdrukken van een spektrum (screen dump) 

Verder is een programma geschreven om verschillende spektra 

achteraf bij elkaar op te tellen. 

Het oppervlak van een piek en zijn hoogte zijn grootheden die 

niet vanzelfsprekend zijn. In figuur 3.3 is daarom aangegeven 

welke definities in dit verslag gebruikt worden. 

Fig. 3.3. 

piekhoogte 

Definities van grootheden die samenhangen ~net de 

kwantificatie van pieken in een LEIS-spektrum 



- 27 -

3.2. Oppervlakteschade 

Wanneer men een oppervlak wil analyseren is het belangrijk te 

weten of een oppervlak tijdens de meting verandert en, zo ja, hoe 

het verandert. De vier voornaamste verschijnselen die bij een 

LEIS-meting het oppervlak kunnen beïnvloeden zijn adsorptie, 

sputteren, relaxatie en segregatie. 

3.2.1. Adsorptie 

Het oppervlak van een materiaal staat bloot aan botsingen van 

allerlei gasmolekulen die zich in de buurt van het oppervlak 

bevinden. Een aantal van deze botsende molekulen zal aan het 

oppervlak blijven "plakken". Dit verschijsel, adsorptie' 14 >, 

vindt zijn oorzaak in fysische en chemische krachten. Afhankelijk 

van de grootte van de adsorptie-energie, E d , spreekt men van a s 
fysisorptie (E d < 40 kJ mol- 1 = 0.4 eV/atoom) of chemisorptie a s 
(E d > 40 kj mol- 1

). Het oppervlak noemt men in dit geval a s 
adsorbent, de geadsorbeerde molekulen zijn het adsorbaat. 

Kenmerkend voor fysisorptie is dat deze niet specifiek is, d.w.z. 

zij treedt op tussen elk adsorbent en adsorbaat. Verder kan bij 

fysisorptie multilaag adsorptie optreden. Er is voor fysisorptie 

geen aktiveringsenergie nodig. 

Een geadsorbeerd molekuul kan na enige tijd het oppervlak ook 

weer verlaten. Adsorptie is dan ook een dynamisch proces dat men 

statistisch moet beschrijven. Het gemiddeld aantal molekulen dat 

per tijdseenheid op het oppervlak geadsorbeerd is, a, wordt 

gegeven door 

a=nTs. (3-1) 

Hierin is n het gemiddeld aantal botsingen per oppervlakte

eenheid, T de gemiddelde verblijftijd van een molekuul aan het 

oppervlak en s de kans dat een molekuul na een botsing blijft 

"plakken" aan het oppervlak (sticking probabili ty). 
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Uit de kinetische gastheorie volgt 

n = __ P..__ 

j 2mnkT 

(3-2) 

waarin p de druk van het gas is, m de massa van een gasmolekuul, 

k de konstante van Boltzmann enT de temperatuur van het gas. In 

figuur 3.4 is voor enkele molekulen de botsfrekwentie, n, als 

funktie van de druk uitgezet. 

~ -I 
"' <U 
I 

5 

"' .. 
0 
D z 

Fig. 3.4 

1016 

1015 

1014 

p (mbar l 

Botstngsfre'kwentie, n, als funktie van de ga.sd.ruk 

voor enkele molekulen. T = 300 K. 

De verblijftijd aan het oppervlak, T, hangt af van de adsorptie

warmte Q d die opgebracht moet worden om de verbinding tussen a s 
adsorbaat en oppervlak te verbreken. Hiervoor geldt 

Qads 
Kr" 

T = To e 

h 
To = kT 

(3-3) 
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Hierbij is Q d de adsorptiewarmte per mol molekulen, R de gasa s 
konstante en h de konstante van Planck. In figuur 3.5 is T als 

funktie van Q d bij kamertemperatuur weergegeven. a s 

106 
T:300K 

103 

100 

~ 

e w-3 
.. 

10-6 

10-9 

10-12 

Fig. 3.5 

0 20 40 60 80 100 
Oads (kJ mot-1 l 

VerbLijftijd aan het oppervLak, T, aLs funktie van de 

adsorptie-energie, Qads• bij T = 300 K. 

Neem nu aan dat er een vast aantal adsorptieplaatsen per opper

vlakte-eenheid is, Oo. Men kan dan een bedekkingsgraad. e. defi

niëren volgens 

a e-
Oo 

(3--4) 

Neem verder aan dat Q d onafhankelijk van de bedekkingsgraad is. 
a s 

In de praktijk is deze aanname niet geheel juist. Een oppervlak 

is in de praktijk inmers nooit ideaal en zal dus plaatsen met 

verschillende adsorptie-energie bevatten. Men mag verwachten dat 

eerst de plaatsen met de hoogste adsorptie-energie bezet worden 

zodat met toenemende bezetting de adsorptie-energie afneemt. 
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Verder kunnen er door de geadsorbeerde molekulen krachten 

ontstaan die adsorptie tegenwerken, en zo de adsorptie energie 

verlagen. In figuur 3.6 is ter illustratie de adsorptiewarmte van 

CO op enkele metalen als funktie van de bedekkingsgraad 

weergegeven. 

0.2 0.4 0.6 0.8 
8 (rnonolayerl 

Fig. 3.6. Adsorptieunrmtes van a> op de (100)-vtak.k.en van Pd, 

Ni en Cu. 

Maak tenslotte de aanname dat een molekuul alleen op een vrij 

oppervlak kan adsorberen. Dit betekent dat er slechts een 

monolaag van geadsorbeerde molekulen gevormd kan worden. De 

sticking probability, s, is dan 0 bij de botsing met een gead

sorbeerd molekuul. Men kan aantonen (Brunauer-Emmet-Teller

theorie) dat deze benadering opgaat voor drukken die veel lager 

zijn dan de verzadigingsdruk van het adsorbaat. Vergelij

king (3-1) kan men dan herschrijven tot 

nTs(l a a = - -) 
ao 

a = 
a 12nTs 

a 0 + nTS 
(3-5) 
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Hieruit volgt dan voor de bedekkingsgraad 

a ~P e =- = ..--~-
aa 1 + ~p ' 

(3-6) 

met 

Vergelijking (3-6) is de Langmuir vergelijking. In tabel 3.1 is 

voor enkele molekulen de bedekkingsgraad gegeven bij een druk van 

2x10- 9 mbar (werkdruk in de NODUS). Er is aangenomen dat de 

sticking probability 1 is, en dat er 1019 molekulen per m2 zijn. 

Tabel 3.1. 

Bedekkingsgraad, 9, volgens Langmuir voor enkele molekulen. 

p = 2x10- 9 mbar, T = 300 K, a0 = 1019 molekulen m-2 , s = 1. 

molekuul Qads e 
kJ mol- 1 

H2 ~6 3.8x10- 16 

02 "' 16 7.4x10- 14 
"' 

N2 "' 16 7.9x10- 14 
"' 

3.2.2. Sputteren 

Tijdens een LEIS-meting wordt een oppervlak beschoten met ionen. 

Tengevolge van dit bombardement zullen oppervlakte-atomen uit het 

oppervlak geschoten worden. Dit verschijnsel heet sputteren' 16
). 

De sputteropbrengst definiëert men als het aantal gesputtarde 

atomen per invallend ion. Het blijkt dat de sputteropbrengst, Y, 

omgekeerd evenredig is met de sublimatie-energie van de opper

vlakte-atomen, Esubl" In figuur 3.7 is de sputteropbrengst van 

enkele elementen en van Si02 als funktie van de energie van de 

invallende He+-ionen gegeven. 
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Sputteropbrengst ten gevolge uan beschieting met 

He+-ionen als fwu;tie uan de energie uan de 

ionen.' 16,17 J 

Wanneer men de sputteropbrengst voor een bepaald element kent. 

kan men berekenen in hoeveel tijd één monolaag gesputterd wordt 

onder experimenteerkondi ties. Ca hiertoe uit van een primaire 

bundelstroom I en een bundeldiameter d. De stroomdichtheid op het 

oppervlak, J. is dan 

(3-7) 

Merk op dat 

1 ampère 1 
a l.Sxl0-19 ionen per seconde. (3-8) 
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Het aantal ionen dat het oppervlak per oppervlakte-eenheid, per 

seconde treft is dan 

(3-9) 

waarbij I in amperes en d in meters opgegeven moeten zijn. Het 

aantal gesputtarde atomen is dan 

(3-10) 

In figuur 3.8 is N t voor Si02 weergegeven als funktie van de spu 
primaire bundelstroom bij enkele bundeldiameters. 
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Fig. 3.8. 
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Aanta.t gesp..Lt terde Si02 molekulen ten gevolge uan 

beschieting met 3 k.eV He•-ionen als fWlktie uan de 

primaire bundelstroom, bij enkele bundeldiaaeters. 



- 34 -

Wanneer men aanneemt dat een oppervlak 1019 atomen per m2 bevat, 

en wanneer men adsorptie verwaarloost (zie tabel 3.1) dan wordt 

de tijd om een monolaag te sputteren gegeven door 

1019 1 d2 

tsput = N t ~ 0.8 IY [s] 
spu 

In een praktische situatie geldt 

d = 4 mm, 

I = 200 nA, 

Y = 0.125 (Si02 ), 

zodat men vindt 

t t ~ 800 s . spu 

(3-11) 

De aanname dat adsorptie tijdens het sputteren verwaarloosd mag 

worden is echter niet altijd korrekt. Uit figuur 3.4 volgt name

lijk voor een druk van 2x10- 9 mbar voor H2 0 een botsfrekwentie 

van 4x1016 m- 2 s- 1
• Dit is in dezelfde orde van grootte als de 

sputterfrekwentie (zie figuur 3.8). Daar komt nog bij dat de 

sticking probability voor H2 0 aan een gesputterd Si02 oppervlak 

vrijwel gelijk aan 1 zal zijn. Door het sputteren zijn immers de 

zuurstof-silicium banden verbroken waardoor het oppervlak bijzon

der reaktief is. In het geval van Si02 verwacht men dat zuurstof 

zich boven op het oppervlak bevindt (zie hoofdstuk 4). Als eerste 

zal dan 0 gesputterd worden. De vrije plaats kan met behulp van 

H2 0 opgevuld worden met 0 of een OH-groep. Vergelijking (3-11) 

zou men in dat geval uit kunnen breiden tot 

t sput 
1019 

= ~(N:-:--;:..;....._-n~) · 
sput 

(3-14) 
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Sputtertijd voor een monolaag 
T- 300 K, 
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Tijd om een monolaag Si02 te sputteren aet een 3 keV 

He•-bundel als funktie van de bundehtroom, bij 

verschil lende bundeldiameters. Adsorberend 11t0lekuul 

is H2 0, p = 2x10- 9 mbar, T = 300 K. 

Hierbij worden stilzwijgend een aantal aannames gemaakt die niet 

korrekt hoeven te zijn. Zo hoeven de sputteropbrengst voor het 

adsorbaat en een origineel oppervlakteatoom niet hetzelfde te 

zijn. Ook de dissociatie van H2 0 op het oppervlak is op een te 

eenvoudige manier beschreven. Toch kan men vergelijking (3-14) 

gebrulken om gevoel te krijgen voor de werkelijke sputtertijd van 

een monolaag Si02 . In figuur 3.9 is daarom voor Si02 de sputter

tijd als functie van de primaire-bundelstroom bij enkele bundel

diameters weergegeven. 
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3.2.3. Segregatie en relaxatie 

Een atoom dat zich midden in een brok materiaal bevindt wordt aan 

alle kanten omgeven door andere atomen. Al deze atomen oefenen 

een kracht uit op het middelste atoom zodat het atoom in dyna

misch evenwicht met zijn buren is. Een atoom dat zich in het 

oppervlak bevindt wordt niet aan alle kanten omgeven door atomen. 

Het gevolg is dat er op het oppervlakte-atoom zich in een ander 

evenwicht zal bevinden. De met deze kracht samenhangende energie 

is de oppervlakte-energie, 'l· Elk systeem in de natuur streeft 

naar minimale potentiële energie, zodat het oppervlak die vorm 

zal aannemen waarbij de potentiële energie het laagst is. In het 

geval dat de materie een vaste stof is, zijn de atomen niet zo 

mobiel dat de vorm totaal kan veranderen. Het oppervlak zal ter 

plekke van ernstige defekten echter wel rekonstrueren totdat de 

minimale energie is aangenomen. Ook is het mogelijk dat de hoeken 

en afstanden tussen de roosterpunten veranderen. Dit verschijnsel 

heet relaxatie. Bij ionogene stoffen kan dit effekt erg duidelijk 

zijn. Van Si02 is bekend dat het oppervlak kort na het splijten 

een oppervlakte-energie heeft van 4 Jm- 2
, wat erg hoog is. Na 

enige tijd daalt deze oppervlakte-energie ten gevolge van rekon

struktie en relaxatie tot 0.4 Jm- 2
• Over het algemeen zal deze 

tijd bij kamertemperatuur te lang zijn om er bij metingen last 

van te hebben. 

Andere verschijnselen waardoor de oppervlakte-energie kan afnemen 

zijn adsorptie van molekulen uit de gasfase rondom het oppervlak 

(zie paragraaf 3.2.1) en diffusie van atomen vanuit de vaste stof 

naar het oppervlak. Diffusie is belangrijk bij segregatie. Dit is 

het verschijnsel dat de samenstelling van het oppervlak anders 

kan zijn dan de samenstelling van de bulk. De drijvende kracht 

voor segregatie is het verschil in energie van een atoom in de 

bulk en een atoom in het oppervlak. Het atoom dat de laagste op

pervlakte-energie heeft ten opzichte van de bulk-energie zal het 

oppervlak verrijken. Naast de "wil" om het oppervlak te verrijken 

moet er ook de mogelijkheid zijn om naar het oppervlak te diffun

deren. De diffusiesnelheid hangt af van de grootte van de atomen 

en van de temperatuur. Bij kamertemperatuur is de segregatiesnel

heid zo laag dat men tijdens een LEIS-meting geen segregatie 

waarneemt. ' 18
' 
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3.3. Opladingsverschi1nselen 

Bij LEIS wordt een preparaat beschoten met ionen. Het &rootste 

deel van de ionen dat het preparaat treft zal &eneutraliseerd 

worden. Hierdoor is LEIS er& oppervlaktegevoelig. (zie para

graaf 2.3). Het &evolg is echter wel dat het preparaat een over

maat aan lading krij&t. Wanneer men edelgasionen gebruikt is deze 

ladin& positief. In het &eval dat het preparaat een geleider is, 

is dit geen probleem. Via een aardleiding kan het preparaat dan 

ontladen worden. Men kan deze ontlaadstroom zelfs gebruiken om de 

primaire bundelstroom mee te meten. 

Bij metingen aan isolerende preparaten is de oplading wel een 

groot probleem. Wanneer men &een maatregelen neemt zal het prepa

raat opladen tot een spanning die korrespondeert met de primaire 

energie van de ionen. Alle deeltjes die het oppervlak verlaten 

(verstrooide ionen en gesputtarde oppervlakte-atomen) hebben dan 

minstens deze energie. wat zich in het energiespektrum openbaart 

als een enorme piek. Men kan dit probleem voorkomen door het pre

paraat te ontladen. In het &eval van een positieve oplading kan 

dit &ebeuren door het preparaat te besproeien met elektronen. Een 

belangrijke faktor bij het ontladen van een preparaat is de op

pervlakte ruwheid. Wanneer het oppervlak er& ruw is, Is er een 

kans dat "dalen" in het oppervlak door "bergen" in het oppervlak 

afgeschermd worden zodat er &een &oede ontlading plaatsvindt. Men 

spreekt dan van inhomo&ene opladin&. Het &evolg is dat de pieken 

in het spektrum van de verstrooide lonen verbreed worden. 

Voor de NODUS is een ladings-neutralisator gebouwd waarbij zoveel 

mogelijk rekenin& &ehouden is met inhomogene oplading( 19
,. Het 

principe van de ladin&s-neutralisator is vrij eenvoudig. In de 

buurt van het preparaat is een gloeidraad aangebracht. De wolk 

elektronen die zich om deze gloeidraad bevindt wordt versneld en 

in de richting van het preparaat afgebogen. Door de cylindersym

metrische konstruktie. waarvan de symmetrie-as samenvalt met de 

primaire ioneribundel, bereiken de elektronen het preparaat vanuit 

alle azimut-hoeken. De elektronen treffen het preparaat onder een 

hoek die zo goed mogelijk overeenkomt met de hoek waaronder ver

strooide ionen het preparaat verlaten (zie figuur 3.1). De gloei-
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draad is uit het zicht van het preparaat gemonteerd. Men voorkomt 

hiermee dat gesputtarde atomen zich afzetten op de gloeidraad. 

Zou dit namelijk gebeuren. dan is er een kans dat men door het 

gebruik van de ladingsneutralisator een nieuw preparaat zou ver

vuilen met gesputtarde atomen van een ander preparaat. Verder 

wordt direkte verwarming van het preparaat door stralingswarmte 

van de gloeidraad beperkt. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is de ladings-neutralisator voor 

het eerst gebruikt. De elektronen worden met een energie van 

20 eV naar het preparaat (Si02 ) gestuurd. Bij een invallende 

He+-bundel (3000 eV. 500 nA) met een diameter van 4 mm wordt een 

oplading van ongeveer 50 V gemeten. Wanneer de bundel gefocus

seerd wordt. zodat de diameter 2 mm is, kan de oplading oplopen 

tot ongeveer 200 V. Het blijkt dat een oplading van 50 V nauwe

lijks zichtbaar is in het energie-spektrum. Een oplading van 

200 V gaat meestal gepaard met piekverbreding en een bijzonder 

hoge piek bij de lage energieën in het spektrum. Deze piek is te 

wijten aan gesputtarde ionen' 19
). Overigens kan men voor de opla-. 

ding op zich (dus niet de piekverbreding) eenvoudig korrigeren. 

Het dataverwerkingsprogramma NODUPLOT biedt de mogelijkheid om 

dit te doen. Het is uiteraard belangrijk om te weten of men door 

het gebruik van de ladingsneutralisator geen signaal verliest. 

Bij metingen aan metalen is gebleken dat dit niet het geval is. 

3.4. Meetkondities 

Alle metingen zijn uitgevoerd bij kamertemperatuur. De druk in de 

analysekamer liep tijdens een meting op tot ongeveer 2xl0-9 mbar. 

Tijdens het meten zijn vele problemen opgetreden die voor een be

langrijk deel te wijten zijn aan het nieuwe karakter van het on

derzoek. In het begin van het onderzoek is getracht met een brede 

ionenbundel c~ 4 mm doorsnede) en lage stromen c~ 200 nA) te me

ten. Het idee hierachter is het beperken van de sputterschade. 

Het ontladen van het preparaat levert in dit geval geen enkel 

probleem op. Wat wel tegenwerkte was dat er in het begin van het 

onderzoek een hardnekkige fluor-verontreiniging op de.preparaten 

te zien was. Deze verontreiniging werd tijdens een meting alleen 
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maar erger. Men kan dit verklaren met het feit dat er evenveel 

zuurstof of fluor op het oppervlak adsorbeert als er door de pri

maire bundel gesputterd wordt (zie figuur 3.9). Waar oorspronke

lijk alleen zuurstof in het Si02 oppervlak aanwezig is kan dan na 

verloop van tijd zuurstof door fluor vervangen worden. Het ver

moeden bestaat dat het fluor uit keramieken onderdelen van de 

ladingsneutralisator afkomstig is. Dit is echter nooit echt 

aangetoond. 

Direkt in verband hiermee staat de waarneming dat bij de metingen 

met een brede bundel aan een katalysator het spektrum in de tijd 

niet verandert. Men zou echter verwachten dat door het sputteren 

met de He+ bundel het Mn- en Rh-signaal afneemt ten opzichte van 

Si02 signaal. Het lijkt erop dat zich op het oppervlak een zuur

stof bevattende verontreiniging bevindt die ten gevolge van 

adsorptie niet verwijderd kan worden. 

Een ander probleem dat optreedt bij deze brede bundel is dat ook 

de roestvrij stalen klemmen waarmee het preparaat wordt vastge

houden zichtbaar worden in het spektrum. Dit levert in het geval 

van de Rh/Mn0/Si02 katalysator onbruikbare resultaten op aange

zien in het spektrum de ijzerpiek van de klemmen samenvalt met de 

mangaanpiek van de katalysator. 

Gezien deze waarnemingen is het de vraag of spektra, die onder 

deze konditles gemeten zijn, gebruikt mogen worden voor een kwan

titatieve analyse. Er is daarom gekozen voor een kleinere bundel

diameter (~ 2 mm). Hierdoor wordt de sputtersnelheid hoger zodat 

men mag verwachten dat het signaal dat men meet van het originele 

preparaat afkomstig is, en niet van geadsorbeerde molekulen. Met 

de smallere bundel heeft men ook geen last meer van de preparaat

klemmen. 

Door de ladingsneutralisator worden de elektronen met een energie 

van 20 eV naar het preparaat gestuurd. De afbuiging van de elek

tronen wordt zó ingesteld dat de oplading minimaal is. Als maat 

voor de oplading is het begin van de piek ten gevolge van gesput

tarde ionen genomen. Het blijkt dat de oplading van het preparaat 

bij gebruik van de smalle bundel iets moeilijker te neutraliseren 

is dan bij de brede bundel. Dit uit zich voornamelijk in een ho

gere oplaadspanning. Ook zijn de pieken soms wat breder, wat 

wijst op inhomogene oplading. 
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Omdat men nu sneller sputtert is het erg belangrijk om de signa

len van de verschillende elementen in een oppervlak als funktie 

van de tijd te volgen. Met name bij katalysatoren is dit van be

lang omdat het katalysator-materiaal zich slechts boven op het 

oppervlak bevindt. Er is daarom gekozen voor een werkwijze waar

bij gedurende een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een uur) metingen 

direkt na elkaar gedaan en opgeslagen worden. Hierbij moet men 

een compromis zoeken tussen de tijdresolutie, die vraagt om een 

korte meettijd, en de signaal-ruis verhouding, die beter wordt 

met een lange meettijd. In het geval van de katalysatoren kreeg 

men bevredigende resultaten wanneer in het deel van het spektrum 

dat het katalysatormateriaal bevat ( 2
/ 3 Ei tot en met Ei' waarbij 

E. de primaire energie is) vier maal zolang gemeten werd als in 
1 . 

het deel dat 0 en Si bevat. De totale tijd per meting was onge-

veer 80 s. De tijd om een spektrum op te slaan op het achter

grondgeheugen is ongeveer 1 s, en wordt verwaarloosd. Achteraf 

kunnen indien nodig altijd nog een aantal spektra bij elkaar wor

den opgeteld. Men kan zo indirekt de meettijd per spektrum ver

lengen. 
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4. Si02 

In dit afstudeeronderzoek spelen twee nieuwe aspekten van LEIS 

een rol. In de eerste plaats is dl t de struktuurinformatie die 

uit de vorm van de pieken in het energiespektrum te halen is. 

(zie paragraaf 2.5). Op de tweede plaats is gemeten aan hoog

oppervlakkige poedervormige materialen in plaats van goed gedefi

nieerde oppervlakken. Dit is in de groep FOG nog niet eerder . 

gedaan. 

Beide aspekten kunnen onderzocht worden met metingen aan Si02 • 

Wat de piekvorm betreft is Si02 een geschikt systeem om te onder

zoeken omdat men verwacht dat zuurstof zich echt boven op het 

oppervlak bevindt, terwijl Si een halve atoomlaag dieper in het 

oppervlak aanwezig is. Verder is Si02 zowel verkrijgbaar als 

hoog-oppervlakkig poeder (het dragermateriaal voor katalysatoren) 

als in kristallijne vorm (kwarts). Men kan dus onderzoeken of er 

verschil bestaat tussen meten aan zeer amorfe en aan kristallijne 

oppervlakken. 

In paragraaf 4.1 worden metingen aan Si, 0 en Si02 besproken. 

Tevens worden daarin de bevindingen besproken die opgedaan zijn 

tijdens het meten aan het poedervormig Si02 . Er is zowel met 4 He 

als met 3 He gemeten. In paragraaf 4.2 zullen de verschillen 

besproken worden tussen metingen met deze twee edelgassen. In 

paragraaf 4.3 zal getracht worden de vorm van de pieken in het 

energiespektrum te verklaren. Aan de hand van de resultaten van 

paragraaf 4.3 zal in paragraaf 4.4 de struktuur van Si02 bespro

ken worden. In paragraaf 4.5 zullen tenslotte de resultaten van 

dit hoofdstuk nog eens samengevat worden. 

4. 1 . Metingen 

4.1.1. Metingen aan Si en 0 

Om het nieuwe model voor de vorm van de pieken in het energie

spektrum van verstrooide ionen te kunnen testen is met verschil

lende primaire energieën van de ionen gemeten aan Si02 • Het is 

echter bekend dat de gevoeligheid van LEIS als funktie van de 

energie voor ieder element anders is. Voor een goede interpreta

tie van de metingen aan Si02 is het daarom noodzakelijk om eerst 

de gevoeligheid als funktie van de energie voor 0 en Si te 

bepalen. 
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Voor Si is dit erg eenvoudig. Met 4 He + zijn bij verschillende . 

energieën spektra opgenomen van een Si(llO) kristal. Enkele van 

deze spektra zijn weergegeven in figuur 4.1. 

He4, 3188 tV He4, 1288 eU 

Ftg. 4 .1. 4 He+ ~st(110) bi.j verschillende energteën. 

De metingen zijn alle uitgevoerd met een gefocusseerde ionenbun

deL Er is getracht om de bundeldiameter bij de verschillende 

energieën konstant te houden. Men kan nu de hoogte van de Si

piek, en zijn· oppervlak, uitzetten als functie van de energie. 

Omdat de bundelstroom bij de verschillende energieën niet hetzelf 

de is, worden alle waarden genormeerd op deze stroom. Op grond 

van vergelijking (2-16) verwacht men dan vergelijkbare resul

taten. De genormeerde waarden zijn weergegeven in figuur 4.2. 

De gevoeligheid voor Si blijkt het grootst te zijn voor primaire 

energieën van 2.5 keV. Het meetpunt bij E = 3.5 keV is afwijkend 

omdat de bundeldiameter daar veel groter was dan bij de andere · 

metingen. Hierdoor is het mogelijk dat een deel van de lonen het 

preparaat treft op een plaats die buiten het zicht van de analy

sator valt. 
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De gevoeligheid voor 0 is veel moeilijker te bepalen, omdat men 0 

alleen in kombinatie met andere elementen kan onderzoeken. In het 

verleden zijn ooit metingen gedaan aan 82 03 • Omdat de atoomstraal 

van 0 veel groter is dan die van B kan men hierbij aannemen dat 0 

een gesloten monolaag op het B vormt. In de metingen is echter · 

een kleine hoeveelheid B te zien, zodat deze aanname niet hele

maal juist blijkt te zijn. Verder is van de metingen niet bekend 

onder welke konditles ze zijn uitgevoerd. De gevoeligheld voor 0 

die uit deze metingen volgt is weergegeven in figuur 4.3. 

4.1.2. Metingen aan Si02 

Met 3 He+ en 4 He+ zijn drie Si02 -preparaten onderzocht, te weten: 

1. Poedervormig Si02 van hetzelfde type als gebruikt is voor de 

katalysatoren. Het poeder is geperst tot een pil omdat prepa

raten in NODUS vertikaal geplaatst worden. 

2. Thermisch gegroeid Si02 op een Si-drager. 

3. Kwarts 

De primaire bundel is bij alle metingen gefocusseerd zodat de 

doorsnede ongeveer 2 nan is. Er is met verschillende primaire 

energieën gemeten. De drie preparaten zijn steeds met dezelfde 

bundel onderzocht. Om de preparaten zoveel mogelijk onder dezelf

de konditles te meten is er voor gekozen om de instelling van de 

ladingsneutralisator konstant te houden. De ladingsneutralisator 

was afgeregeld op het kwarts. 

Per meting is het signaal geoptimaliseerd door de afstand van het 

preparaat tot de detector te variëren. De metingen aan het kwarts 

zijn in figuur 4.4 ( 3 He+) en figuur 4.5 ( 4 He+) gegeven. 

De reden dat alleen de resultaten van kwarts gegeven zijn is dat 

de spektra van verstrooiing aan poeder en thermisch gegroeid Si02 

van vorm nagenoeg gelijk zijn. Het kwarts signaal is echter 1.5 

tot 2 maal zo hoog als het signaal van het poeder en het ther

misch gegroeid Si02 • Hierdoor is de signaal-ruis verhouding van 

de metingen aan kwarts beter. 
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Fig. 4.4. Verstrooiing van 3 He• aan Si02 (kwarts) bij verschil

tende energieën. 
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Fig. 4.5. Verstrooiing van 4He• aan Si02 (kwarts) bij versehit

lende energieën. 
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Het feit dat de metingen aan kwarts een beter resultaat geven dan 

de metingen aan poedervormig of thermisch gegroeid Si02 ligt aan 

het afregelen van de ladingsneutralisator op het kwarts. De 

metingen aan andere preparaten zijn weliswaar geoptimaliseerd 

door de afstand tussen het preparaat en de analysator te varië

ren, maar bij isolerende preparaten is dit niet zo eenvoudig. 

Wanneer men het preparaat namelijk verschuift zou de ladingsneu

tralisatie ook opnieuw afgeregeld moeten worden. Verder worden de 

preparaten gekenmerkt door een slechte signaal-ruis verhouding, 

zodat een maximum in signaal niet gemakkelijk gevonden kan wor

den. De signalen van het poedervormige en het thermisch gegroeide 

Si02 zijn wel even hoog. 

Wat opvalt in de spektra van poedervormig Si02 is dat de piek van 

gesputtarde ionen (in de spektra van de figuren 4.4 en 4.5 is 

deze piek niet zichtbaar) erg breed is ten opzichte van de andere 

preparaten. Verder begint de piek bij een hogere energie dan bij 

de andere preparaten. Dit wijst op een hoge elektrische oplading 

van het preparaat. Het feit dat de piek breed is, is een gevolg 

van inhomogene oplading. De oplading is bij het thermisch ge

groeide Si02 geen probleem. De verklaring hiervoor is dat de Si02 

laag vrij dun is c~ 2000 Ä) zodat overtollige lading via de 

geleidende Si drager kan wegvloeien. 

Samenvattend kan men opmerken dat het meten aan poedervormige 

systemen geen essentieel verschil geeft in signaalsterkte en 

signaalverhouding ten opzichte van kristallijne systemen. Wel 

blijkt bij poeder de oplading een groter probleem te zijn dan bij 

kristallijne systemen. Dit uit zich met name in een inhomogene 

oplading van het preparaat wat piekverbreding tot gevolg heeft. 

4.2. 3 He+ en 4 He+ als invallend ion 

Bij de metingen aan de Si02 -preparaten zijn zowel 3 He+- als 4 He+

ionen gebruikt. Men mag aannemen dat, met uitzondering van de 

massa, de fysische en chemische eigenschappen van beide edelgas

sen identiek zullen zijn. Zo zal de neutralisatie-konstante vH in 

vergelijking (2-14) of vGW in vergelijking (2-15) voor 3 He+ en 
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4 He + hetzelfde zijn. Bij een zelfde energie van de ionen zal 

echter de snelheid van 3 He + ten opzichte van 4 He + veel groter 

zijn. Dit komt door het relatief grote massaverschil tussen de 

twee He-isotopen. 

Voor de verhouding van de kinetische energie, E, van 3 He en 4 He 

geldt 

(4-1) 

Hierbij is met de subschriften 3 en 4 aangegeven of de grootheid 

bij respektievelijk 3 He of 4 He hoort. In de formule is m de massa 

van het ion, en v de snelheid van het ion. Voor de verhouding van 

de snelheden volgt direkt uit vergelijking (4-1) 

(4-2) 

Wanneer de primaire energie van beide ionen hetzelfde is geldt 

voor de verhouding van hun snelheid vóór botsing, vi, 

vi.3 14. 
-- = "-::.3 = 1.15. 
vi.4 

(4-3) 

Men kan ook berekenen wat de verhouding van de primaire ener

gieën, Ei' moet zijn opdat de snelheden vóór de botsing gelijk 

zijn. Uit vergelijking (4-1) volgt dan 

(4-4) 

Voor de neutralisatie is echter de snelheid na de botsing belang

rijk. Na de botsing is het ion immers een deel van zijn energie 

verloren. Omdat de snelheid daardoor lager is, heeft het ion een 

grotere kans om geneutraliseerd te worden dan voor de botsing. 
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Het is daarom beter om berekenen wat de verhouding van de 

primaire energieën moet zijn opdat de lonen het oppervlak met 

dezelfde snelheid verlaten. Voor de energieën na botsing, Ef' van 

de belde lonen moet gelden 

(4-5) 

Met behulp van vergelijking (2-1) kan men dan de verhouding van 

de primaire energieën berekenen. In tabel 4.1 zijn voor 0 en Si 

enkele verhoudingen gegeven. 

Tabel 4.1. 
Primaire energieën van 3 He+ en 4 He+ waarbij de snelheid na ver
strooiing gelijk is. 

Ei,3 El.4 (eV) 

(eV) 0 Si 

1000 1686 1139 
1500 2529 170B 
2000 3372 2277 
2500 4215 2846 
3000 5058 3416 
3500 5901 3985 
4000 6744 4554 

Uit tabel 4.1 volgt dat voor 0 de grootste verschillen tussen 3 He 

en 4 He te verwachten zijn. Wanneer men bijvoorbeeld met 3 He+, 

2 keV, het oppervlak onderzoekt verwacht men voor 0 het signaal 

dat met 4 He+ bij 3.4 keV te zien is. Voor Si is het signaal van 

2 keV van 3 He echter vergelijkbaar met een energie van 2.3 keV 

van 4 He. 

Naast de neutralisatle-effecten moet men ook nog rekening houden 

met een verschil in werkzame doorsnede. In tabel 4.2 en 4.3 zijn 

enkele botsinggegevens vermeld voor 3 He+ en 4 He•. 
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Tabel -4.2. 
Botsingsparameter, b, afstand bij dichtste nadering, ra. en 
werkzame doorsnede, do/dO, voor verstrooiing van 3 He aan 0 en Si. 
(Strooihoek = 1-41.7°) 

0 Si 0/Si 

E. b ra do/dO 
1 

b ra da/dO da/dO 

eV A A A2 /sr A A A2 /sr 
x10- 2 x10- 1 x10- 3 x10- 2 x10- 1 x10- 3 

1000 2.28 1.39 1.88 3.32 1.79 3.38 0.56 
1500 1.70 1.06 1.05 2.54 lAO 1.99 0.53 
2000 1.37 0.86 0.68 2.08 1.17 1.3-4 0.51 
2500 1.15 0.73 OAS 1. 77 1.01 0.97 0A9 
3000 0.99. 0.&4 0.36 1.55 0.88 0.7-4 OA9 
3500 O.S7 0.57 0.2S 1.38 0.80 0.59 OA1 
-4000 0.7S 0.51 0.22 1.2-4 0.72 OAS OA6 

Tabel -4.3. 
Botsingsparameter, b, afstand bij dichtste nadering, ra. en 
werkzame doorsnede, do/dO, voor verstrooiing van 4 He aan 0 en Si. 
(Strooihoek = 1-41.7°) 

0 Si 0/Si 

El b ra do/dO b ra do/dO do/dO 

eV A A A2 /sr A. A A2 /sr 
x10- 2 x10- 2 xl0-3 x10- 2 x10- 1 x10- 3 

1000 2.19 1A3 1.98 3.25 1.83 3AS 0.57 
1500 1.&4 1.10 1.11 2.50 1.-43 2.06 0.54 
2000 1.32 0.89 0.72 2.05 1.19 1.39 0.52 
2500 1.11 0.76 0.51 1.75 1.03 1.01 0.50 
3000 0.96 0.66 0.38 1.52 0.91 0.77 0.-49 
3500 O.S-4 0.59 0.29 1.36 O.S1 0.61 O."lS 
-4000 0.75 0.53 0.2-4 1.22 0.7-4 0.50 OAS 

Uit de tabellen -4.2 en -4.3 blijkt dat voor 3 He+ de kans op ver

strooiing over 1-41.7° iets kleiner is dan voor 4 He +. 3 He + zal 

daarom iets minder oppervlakte gevoelig zijn dan 4 He+. De verhou

ding van de werkzame doorsnede voor verstrooiing aan 0 en Si is 

voor 3 He en 4 He nagenoeg gelijk. De werkzame doorsnede is bij 

lage primaire energieën groter dan bij hoge energieën. De opper

vlaktegevoeligheid zal daarom bij lagere energieën groter zijn. 
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Hier komt nog bij dat bij lagere energieën de neutralisatiekans 

groter wordt. Dit bevordert de oppervlaktegevoeligheid bij lage 

energieën. Tevens zal echter het signaal (ionenfractle die de 

detector treft) afnemen ten gevolge van de hogere neutralisatie

kans. 

4.3. Piekvorm 

Nu de gevoeligheid voor 0 en Si bekend is, en het verschil tussen 

de metingen met 3 He+ en 4 He•-ionen aangegeven is, kunnen de 

metingen aan Si02 besproken worden. In de energiespektra van aan 

Si02 verstrooide ionen (figuur 4.4 en 4.5) is te zien dat de Si

piek afneemt naarmate de primaire energie van het ion lager 

wordt. Dit kan natuurlijk veroorzaakt worden door een verminderde 

gevoeligheid voor Si bij lagere energieën. De gevoeligheden voor 

0 en Si kunnen gebruikt worden om het o- en Si-signaal van Si02 

als funktie van de energie te beschouwen. De meetkondities (bun

delstroom, bundeldiameter) zijn bij de metingen met verschillende 

energieën aan Si02 niet goed b~kend. Het is daarom niet mogelijk 

het o- en Si-signaal afzonder lijk als funktie van de energie 

uitzetten. De verhouding van de o- en Si-piek als funktie van de 

energie levert wel zinvolle resultaten op. In figuur 4.6 is deze 

verhouding, gekorrigeerd voor de o- en Si-gevoeligheid, uitgezet 

als funktie van de energie. 

0/Si piekhoogte 

u ----
0.7 

• ... 
... ..., 

l •.. 
~ .... 

... 
0.1 

• 
-(loo'l) 

Fig. 4.6. Verhouding van 0 en St van St02 pre)Xlraten ah funk-
He van de energie. 
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Bij lagere energieën ziet men relatief meer zuurstof ten opzichte 

van silicium dan bij hogere energieën. Wanneer men aanneemt dat 

bij lagere energieën LEIS meer oppervlaktegevoelig is, kan men 

uit figuur 4.6 konkluderen dat zuurstof zich boven het silicium 

bevindt. 

In de figuren 4.4 en 4.5 is voor Si in Si02 een staart aan de 

lage energiekant van de piek te zien. Men zou er verder vanuit 

kunnen gaan dat het zuurstofsignaal op de Si-staart gesuperpo

neerd is. Het blijkt dan dat voor 0 pas een staart aan de lage 

energiekant is waar te nemen wanneer de energie van de ionen een 

boven een bepaalde waarde ligt. Voor 4 He moet de energie minstens 

4 keV zijn, terwijl bij 3 He de grens ligt tussen 2 en 3 keV. Aan 

de hand van de figuren 4.4 en 4.5 kan men proberen struktuurin

formatie over het Si02 te krijgen. 

Neem als uitgangspunt de meting van 4 He + met een energie van 

3000 eV. Wanneer de primaire energie lager wordt, is de verblijf

tijd van ionen in het oppervlak langer. Tevens is de werkzame 

doorsnede groter. Dieper gelegen lagen worden dus meer afge

schermd (zie paragraaf 4.2.). Omdat de staart van het Si-signaal 

volgens het model van figuur 2.10 afkomstig is van Si-atomen in 

diepere lagen verwacht men daarom dat deze staart afneemt bij 

lagere primaire energieën. Het beste ziet men dit aan de zuurstof 

piek. Deze is immers op de staart gesuperponeerd. Naarmate de 

primaire energie lager wordt neemt de achtergrond inderdaad ten · 

opzichte van het zuurstofsignaal af. 

Men kan ook de andere kant op redeneren, en kijken wat er gebeurt 

wanneer men met een hogere primaire energie het oppervlak nadert. 

Hiervoor zijn de metingen met 3 He + bijzonder geschikt. In ta

bel 4.1 kan men vinden welke primaire energie van 3 He korrespon

deert met de primaire energie van 4 He, wat de neutralisatie 

betreft. Hieruit volgt dan dat voor zuurstof een primaire energie 

van 3.0 keV van 4 He+ vergelijkbaar is met een primaire energie 

van ongeveer 1.8 keV van 3 He+. Verder komt een energie van 

4.0 keV van 3 He+ overeen met een energie van 6.7 keV van 4 He•. 

Men ziet dus met 3 He+ het Q-spektrum dat bij 4 He+ pas bij hoge 

energieën optreedt. 
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Bij 2000 eV geeft het 3 He+ spektrum nog een zuurstofpiek die men 

verwacht wanneer zuurstof zich uitsluitend boven op het oppervlak 

bevindt. Gaat men nu de energie verhogen dan krijgt deze zuur

stofpiek ook een staart aan de lage energiekant. Blijkbaar is 

door de hoge snelheid van het verstrooide ion de neutralisatie

kans zoveel kleiner geworden dat ook verstrooiing aan dieper 

gelegen 0-atomen zichtbaar wordt. 

Men zou nu kunnen verwachten dat ook de staart van de Si-piek 

hoger wordt. Uit figuur 4.4 blijkt dat dit niet het geval is. De 

verklaring voor dit feit vindt men in tabel 4.1. Een primaire 

energie van 4 keV voor 3 He+ komt wat neutralisatie betreft over

een met een energie voor 4 He+ van 6.7 keV voor 0, en 4.5 keV voor 

Si. Voor 0 is het effect dus veel sterker zichtbaar dan voor Si. 

In figuur 4.1 valt op dat ook bij een zuiver Si-preparaat een 

staart aan de lage energiekant gevonden wordt. Op grond van de 

hiervoor gehouden discussie is dit te wijten aan verstrooiing aan 

dieper gelegen atomen. Waarschijnlijk heeft Si een open struktuur 

zodat ook verstrooiing aan dieper gelegen lagen optreedt. Bij 

lagere primaire energieën blijkt ook deze staart kleiner te 

worden. 

Het is interessant om de verhouding van het knikpunt (daar waar 

de piek overgaat in de staart) en de piektop als funktie van de 

energie te beschouwen. Dit is namelijk een maat voor de verhou- · 

ding van ionen die aan dieper gelegen lagen verstrooid zijn en 

ionen die aan atomen in de bui tensta laag verstrooid zijn. In 

figuur 4.7 is dit zowel voor het Si(llO) als voor Si van de Si02 

preparaten gedaan. 

In de figuur is een rechte lijn door de meetpunten van het 

Si(llO) preparaat getrokken. Hiermee wordt niet bedoeld dat het 

verband tussen de knik en de top lineair zou zijn. Het blijkt 

echter dat in het onderzochte gebied de punten redelijk goed op 

de lijn liggen. Langs de meetpunten van de Si02 preparaten zijn 

twee gestreepte lijnen getrokken, waarbinnen de meeste meetpunten 

vallen. Deze gestreepte lijnen lopen evenwijdig aan de lijn door 

de Si(llO)-meetpunten. 
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Figuur 4.7 geeft nogmaals aan dat de staart aan de Si-piek af

komstig is van verstrooiing aan dieper gelegen Si-atomen. Bij 

lagere energieën, wanneer LEIS oppervlakte gevoeliger wordt, 

wordt de knik kleiner ten opzicht van de piek. Zowel bij Si als 

bij Si02 neemt men dit waar. Het feit dat de verhouding voor de 

Si02 -metingen hoger ligt dan bij de metingen aan Si(110) zou men 

kunnen verklaren met de veronderstelling dat de struktuur van 

Si02 meer open is dan die van Si. Bij Si02 zou hierdoor het 

aandeel van verstrooiing aan dieper gelegen Si-atomen groter 

zijn. 

Een andere verklaring gaat uit van dubbele botsingen. Bij een 

dubbele botsing moeten de strooihoeken van de afzonderlijke 

botsingen opgeteld de strooihoek leveren waarop de detector is 

ingesteld (bij NODUS is dit 141.7°). Het blijkt dat de energie 

van een dubbel verstrooid ion hoger is dan de energie die het ion 

bij de enkelvoudige verstrooiing aan het lichtste element zou 

krijgen bij een gelijke totale strooihoek. Bij een dubbele bot

sing met 0 en Si is de energie van het verstrooide ion dus hoger 
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dan de energie die het ion heeft na een botsing met 0. In het 

geval van Si ( 110) kunnen alleen dubbele botsingen met twee Si 

atomen voorkomen. Na zo'n dubbele botsing heeft een ion een 

hogere energie dan na een enkele Si-botsing met de zelfde totale 

strooihoek. 

In figuur ~.8 staat de verhouding van de energie na en vóór een 

dubbele botsing weergegeven voor de kombinaties Si-Q, Si-Si en 

0-0. De totale strooihoek is 141.7°. Tevens is in de figuur 

aangegeven hoe de botsingen in het geval van Si02 zouden kunnen 

verlopen. 

Fig. 4.8. 
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Verhouding van energie na en vóór verstrooiing als 

gevotg van dubbete botsingen. De totate strooihoek is 

141.7°. 

Aan de hoge energiekant van de Si-piek is altijd een zeer typisch 

staartje te zien. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor het 

optreden van dubbele botsingen. Wanneer men dubbele botsingen 

accepteert als bijdrage in het Si02 spektrum, dan zal ook een 

deel van de achtergrond tussen de o- en de Si-piek aan dubbele 

botsingen te wijten zijn. Dit komt ook overeen met wat men waar

neemt bij verstrooiing van 4 He aan Si02 bij lage energieën 
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(2000 eVen 1250 eV). Daar ziet men dat de ondergrond tussen de 0 

en de Si-piek hoger is dan de staart aan de lage energie kant van 

0. In het geval van Si02 kan dus de knik door dubbele botsingen 

hoger komen te liggen, terwijl dit bij Si(110) niet mogelijk is. 

Voor het evenwijdig lopen van de meetpunten van Si02 en de meet

punten van Si(110) is geen verklaring gevonden. Mogelijk berust 

deze evenwijdigheid op toeval. 

De achtergrond aan de lage energiekant van 0 moet nu haast wel 

afkomstig zijn van dieper gelegen Si-atomen. Op een of andere 

manier raakt een ion dat aan zo'n dieper gelegen atoom verstrooid 

is een extra hoeveelheid energie kwijt. Het feit dat 0 nauwelijks 

een staart aan de lage energiekant heeft, geeft wel aan dat dit 

dieper gelegen Si-atoom zich hoogstens in de 2e atoomlaag onder 

het oppervlak kan bevinden. Zou 4 He+ namelijk aan een dieper Si

atoom verstrooid zijn, dan zou ook verstrooiing aan dieper gele

gen 0-atomen moeten zijn waargenomen. 

4.4 Struktuur van Si02 

De konklusles uit de vorige paragraaf moeten terug te vinden zijn 

in de oppervlaktestruktuur van Si02 • De oppervlaktestruktuur van 

Si02 is echter niet of nauwelijks bekend. Wel is er veel over de 

bulkstruktuur bekend. Het blijkt dat Si02 op zeer veel manieren 

kan kristalliseren' 23
J. Wat alle Si02 -strukturen gemeen hebben is 

dat silicium tetraëdrisch omringd is door zuurstofatomen. Dit kan 

men gebruiken bij een model voor de oppervlaktestruktuur. 

Voor een tetraëdrische omringing is de hoek 0-Si-0 ongeveer 

109.7°. De afstand Si-0 is 1.60 tot 1.64 Ä (zie appendix A). Bij 

elk atoom kan een omgeving aangeven worden waarbinnen een inko

mend ion een duidelijke interaktie met het atoom heeft. Als 

kriterium voor deze omgeving wordt gesteld dat een ion tenminste 

over 3° verstrooid moet worden. In tabel 4.4 is voor 0 en Si de 

botsingsparameter gegeven waarbij verstrooiing van 4 He+ over 3° 

optreedt. 
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Tabel 4.4. 
Botsingsparameter voor verstrooiing van 4 He+ aan 0 en Si over 3°. 

Ei b (A) 

eV 0 Si 

1000 0.77 0.91 
2000 0.55 0.67 
3000 0.45 0.56 

Verder kan men bij elk ion een omgeving aangeven waarbinnen de 

kans om geneutraliseerd te worden het grootst is. In dit verslag 

zal hiervoor de vanderWaalsstraal genomen worden. Deze keuze is 

echter vrij willekeurig. Voor 0 is de vanderWaalsstraal 1.40 A, 
en voor Si is de straal 2.24 A. In figuur 4.9 is een oppervlakte

struktuur getekend die men op grond van deze aannames zou kunnen 

verwachten. 
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In overeenstemming met de metingen is zuurstof boven op het 

oppervlak getekend. Het zuurstofatoom dat zich onder het Si 

bevindt wordt door het Si volledig afgedekt, en wordt dus niet 

gedetecteerd. ·Het Si-atoom zelf is nog net zichtbaar tussen de 

neutralisatieomgeving van de drie o-atomen. Een ion dat aan Si 

verstrooid is komt niet meer in de invloedsfeer voor verstrooiing 

· aan 0. Wel heeft het ion een verhoogde kans om geneutraliseerd te 

worden wanneer het door de neutralisatieomgeving van een 0-atoom 

gaat. 

4.5. Rekapitulatie 

De hiervoor besproken metingen aan Si02 en Si kan men als volgt 

samenvatten. Met betrekking tot het meten aan poeders is gevonden 

dat: 

1. Het meten aan poeders geen aantoonbaar slechter resultaat 

geeft dan het meten aan kristallijne oppervlakken. Wel blijkt 

de opladingskorrektie bij poeders iets moeilijker te zijn dan 

bij kristallijne oppervlakken. 

2. De signaalverhouding van verschillende elementen in een pre

paraat is voor poeders en kristallijne preparaten hetzelfde. 

Met betrekking tot de piekvorm is gevonden: 

1. Een staart aan de laagenergetische kant van een piek in het 

LEIS-spektrum is afkomstig van verstrooiing aan atomen in een 

dieper gelegen laag. 

2. Dubbele botsingen zorgen voor een extra bijdrage in de achter 

grond tussen de 0 en de Si piek in het energiespektrum van He 

dat verstrooid is aan Si02 . 

3. In het geval van Si in Si02 bestaat het vermoeden dat de 

diepere atoomlaag die gedetecteerd wordt ten hoogste de 2e 

Si-laag onder het oppervlak is. 
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5. Rh/MnO/Si02 

5.1. Karakterisering 

Een groot deel van dit afstudeeronderzoek is besteed aan de 

karakterisatie van een Rh/Mn0/Si02 katalysator. Dit is gebeurd in 

samenwerking met SHELL (KSLA). De katalysator bestaat uit de 

metalen Mn en Rh, aangebracht op een Si02 drager, en is ontworpen 

om de hydroformylerings-reaktie te versnellen. 

Bij hydroformylering worden uit alkenen en synthesegas (een 

mengsel van CO en H2 ) aldehyden gemaaktc 24 >. De reaktie verloopt 

als volgt 

H 
I 

R- C = CH2 

/H 
+ CO + H2 --+ R - CH2 - CH2 - C + 

/H 
R-C-C 

:::: 0 
H 

::::o 

(5-1) 

Deze reaktie is industriëel zeer belangrijk voor de bereiding van 

alkobolen die dienst doen als oplosmiddelen, weekmakers en als 

grondstof voor biologisch afbreekbare detergentia. De reaktie 

wordt versneld wanneer rhodium als katalysator gebruikt wordt. 

Een met hydroformylering konkurrerend proces is het Fischer

Tropsch proces. Hierbij wordt synthesegas omgezet in koolwater

stoffen. De belangrijkste raakties in dit proces zijn 

co + .!.eH + 
n n 2n 

(5-2) 

co + (5-3) 

Als katalysator voor het Fischer-Tropsch proces kan men gebrui

ken: Fe, Co, Ni, Ru en eventueel Rh en Os. 
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Uit de vergelijking van het reaktiemechanisme van de beide pro

cessen volgt dat voor de Fischer-Tropsch reaktie CO-dissociatie 

op het Rh-oppervlak essentieel is terwijl voor hydroforrnylering 

CO-adsorptie op het Rh-oppervlak nodig is. 

Het blijkt dat CO niet dissocieert op metaaldeeltjes met een 

diameter van ongeveer 10 Ä. Wanneer Rh dus als kleine deeltjes 

aanwezig is bij de reaktie, heeft het voor hydroforrnylering wél 

een katalystische werking terwijl de Fischer-Tropsch reaktie niet 

katalytisch beïnvloed wordt. 

Bij SHELL heeft men een katalysator gemaakt waarvan het de bedoe

ling was dat Rh als kleine deeltjes op een Si02 drager aanwezig 

was' 20 >. Bovendien is er op het oppervlak ook nog Mn aangebracht. 

Men verwacht van deze katalysator dat de selektiviteit voor 

hydroforrnylering erg hoog is. De metalen zijn op het Si02 aange

bracht door homogene precipitatie via hydrolyse van ureum. Het Mn 

slaat neer als MnO op het Si02 -oppervlak, terwijl Rh als Rh2 03 

neerslaat. Door de katalysator te reduceren met H2 wordt Rh2 03 

omgezet in Rh. Het MnO blijft bij deze behandeling onveranderd. 

In een proefopstelling werd een selektiviteit van 99 %voor hydra 

forrnylering waargenomen. De aktiviteit van de katalysator was 

echter slecht. 

De katalysator is met behulp van H2 -adsorptie, TEM (Transmission 

Electron Microscopy) en XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) 

onderzocht. Als vergelijkingsmateriaal zijn ook de katalysatoren 

met alleen Rh of MnO op Si02 geanalyseerd. Deze monometallische 

katalysatoren zijn op dezelfde manier bereid als de bimetallische 

katalysator. 

Met H2 -adsorptie kan het vrije oppervlak van Rh gekontroleerd 

worden. Men vond hierbij voor Rh/Si02 en Rh/Mn0/Si02 hetzelfde 

resultaat. Met TEM kan de deeltjesgrootte van Rh bepaald worden. 

Zowel voor Rh/Si02 als voor Mn0/Rh/Si02 zijn deeltjes met een 

diameter van 10 tot 15 Ä gevonden. Om de XPS-resultaten te inter

preteren is een model opgesteld waarbij een metaal voorkomt als 

bolletjes met een straal r, of als een laag met dikte d. ' 21 
> 
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Voor de Rh/Mn0/Si02 katalysator zijn Mn en Rh op vier manieren 

gekombineerd, te weten: 

Mn en Rh vormen een legering en komen dus gemengd voor 

Mn en Rh bevinden zich gescheiden op het Si02 

Een van de metalen bedekt het andere metaal volledig 

Een van de metalen bedekt het andere metaal gedeeltelijk. 

Uit de TEM metingen en H2 -adsorptie volgt dat Rh als deeltjes en 

MnO als een laag voorkomt. De XPS-resul taten leveren dan een 

laagdikte d en een bedekkingsgraad 9MnO op voor het MnO, en een 

straal r en een bedekkingsgraad 9Rh voor de Rh-deeltjes. De 

gevonden resultaten zijn weergegeven in tabel 5.1. 

Tabel 5.1. 
Karakterisering van katalysatoren met TEM en XPS 

Katalysator Behandeling MnO Rh 

WMn ~0 9Mno WRh rRh 9Rh 
% Ä % % Ä % 

Rh/Si02 R/395 - - - 2.1 1Q-15 0.6 
Mn0/Si02 - 2.3 6.3 3.8 - - -
Rh/Mn0/Si02 - 2.3 1.9 13 2.1 1Q-15 1.3 
Rh/Mn0/Si02 R/300 2.3 5.4 -4.5 2.1 1Q-15 0.6 

Toelichting 
- Bij de behandeling betekend R: reduceren onder H2 . Het getal 

geeft de temperatuur aan waarbij dit gedaan is. 
- w is de belading in gewichtsprocenten 
- eRh voor Rh/Mn0/Si02 (onbehandeld) is eigenlijk 9Rh

2
o

3 

Wanneer men eist da.t de XPS-resul taten en de TEM-metingen 

dezelfde afmeting van de Rh-deeltjes leveren blijven de volgende 

korobinaties van het Mn en Rh over (zie figuur 5.1): 

1) Mn en Rh bevinden zich gescheiden op het Si02 

2) Mn bedekt gedeeltelijk het Rh 

3) Rh bedekt gedeeltelijk het Mn 
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NS\\\SJ . Mn 

Model1. LSSSSSi 

@·Rh 
Model2. 

Model3. 

Fig 5.1. lfogetijke lilOdeHen voor de structuur van de metaal

deeltjes aan het oppervlak van de lfn.O/Rh/Si02 kataly

sator. 

In de hiernavolgende paragrafen zal besproken worden hoe men met 

LEIS de katalysatoren kan karakteriseren. In paragraaf 5.2 wordt 

getoond hoe al direkt uit het spektrum informatie over de struk

tuur verkregen kan worden. In paragraaf 5.3 wordt aan de hand van 

diepteprofielen bekeken of een van de metalen mogelijk door een 

ander bedekt is. In paragraaf 5.~ worden ijkingen van Mn, Rh en 

Si02 besproken die gebruikt worden voor een kwantitatieve analyse 

van het spektrum (paragraaf 5.5 en paragraaf 5.6). In para

graaf 5.7 zullen de bevindingen van dit hoofdstuk nog eens samen

gevat worden. 

5.2 Metingen 

De vier katalysatoren (Mn0/Si02 , Rh/Si02 , Rh/Mn0/Si02 vers en 

gereduceerd) zijn met LEIS onderzocht waarbij 4 He als ion ge

bruikt is. De primaire energie was 3 keV, de bundeldiameter was 

2 mm en de bundelstroom was 150 tot 200 nA. In het deel van het 

energiespektrum van 2000 tot 3000 eV is vier keer langer gemeten 

dan in het gebied van 0 tot 2000 eV. Hiermee wordt voor dit 

energiegebied, dat Mn en Rh bevat, een betere signaal-ruis ver

houding verkregen. In het spektrum vindt men dit terug in het 

feit dat het energiegebied van 2000 tot 3000 eV vier maal ver

groot is weergegeven. De gemeten energiespektra zijn afgebeeld in 

figuur 5.2. 
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Op basis van de spektra kan men zich al direkt een beeld vormen 

over de katalysatoren. Bij alle spektra is op de eerste plaats 

het dragermateriaaL Si02 , duidelijk zichtbaar. De vorm van de 

pieken in het spektrum die bij 0 en Si horen komen overeen met de 

pieken die gevonden zijn bij . metingen aan puur Si02 (zie 

hoofdstuk 4.) 

0 

• 

..... ·> 111/liOt UOC/II/391 
l't • I kef 

-

ta ee ... , 

-

..._ • ..., llnOISIOa u •• 
C't • I llef 

... 

- -
.._. -• fllnO/Rft/SIOe u •• 
1'1 • I kef 

..... -> -ta/S!Oa u,..,.",oo 
1'1 • I lleY 

Fi.g. 5.2. 
·- -Cf leYI 

... 

-

ta , .... ) 

- ·- -Cf leYI 

... 

-
Energiespektra van 4 He•-ionen die verstrooid zijn aan 

katalysatoren. 

Bij de twee monometallische katalysatoren zijn de pieken van de 

metalen duidelijk zichtbaar. Dit geeft aan dat deze metalen zich 

in ieder geval boven op het oppervlak bevinden. Zowel de Mn-piek 

als de Rh-piek heeft een staart aan de lage-energie kant. Dit 

wijst er op dat voor beide metalen ook signaal zichtbaar is van 

iets dieper gelegen lagen. Voor het Mn kan men dit verklaren met 

het feit dat Mn voorkomt als MnO. Net als bij Si02 is er de moge

lijkheid dat Mn door 0 gedeeltelijk afgeschermd wordt. Wat Rh be

treft kan men de staart verklaren met verstrooiing aan Rh-atomen 

uit een diepere laag van het Rh-deeltje. Het is namelijk bekend 

dat zulke kleine metaaldeeltjes een struktuur hebben die vrij 

"open" is. ' 22
J Hiermee wordt bedoeld dat de afstanden tussen de 

Rh-atomen groter zijn dan in de· ideale kristalstruktuur van Rh 

(fee). 

-
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In de spektra van de bim6tallische katalysator valt op dat het Mn 

signaal veel hoger is dan het Rh-signaal. Dit is echter niet 

verwonderlijk. De belading van Mn en Rh is even hoog (zie 

tabel 5.1). Rh is echter twee maal zo zwaar als Mn, zodat men 

twee maal zoveel Mn-atomen heeft als Rh-atomen. Verder komt Rh 

voor als deeltjes, waardoor er minder Rh-a tomen zichtbaar zijn 

dan er aanwezig zijn. Anderzijds is de gevoeligheid van LEIS voor 

zwaardere elementen over het algemeen groter dan voor lichtere 

elementen. Bij een gelijke hoeveelheid Mn en Rh zou dus een hoger 

Rh signaal verwacht worden. 

Een vergelijking van de bimetallische katalysator met de monome

tallische katalysatoren kan men maken als de metaalsignalen uit . 

de monometallische gevallen bij elkaar opgeteld worden. Men vindt 

dan het spektrum van een bimetallische katalysator waarbij de 

metalen gescheiden op het dragermateriaal aanwezig zijn (zie 

model 1 van figuur 5.1). In figuur 5.3 is het zo gevonden spek

trum afgebeeld. 

Wat opvalt is dat het spektrum van fi.guur 5.3 vrijwel gelijk is 

aan het spektrum van de echte bimetallische katalysator. Dit zou 

er op kunnen wijzen dat Rh en Mn inderdaad gescheiden op het Si02 

aanwezig zijn. 

ts 
(a .u.) 

500 

Fig. 5.3. 

0 

Si 

1000 1500 2000 

E f (eV) 

~e+ -> HnO/Rh/SiO 2 
E; = 3 keV 

Hn 

2500 3000 

Spektrum voor een Rh/lfn.O/Si02 kataLysator, samenge

steLd uit het spektrum. van de Rh/Si02 en lfn0/Si02 

kataLysator. 
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5.3. Diepteprofielen 

Naar aanleiding van de vorige paragraaf heeft men het vermoeden 

dat Rh en MnO gescheiden op het Si02 aanwezig zijn. Met behulp 

van diepteprofielen kan de pos i tie van MnO ten opzichte van Rh 

verder onderzocht worden. Wanneer namelijk het ene metaal gedeel

telijk door het andere bedekt is (model 2 en 3 van figuur 5.1), 

dan zal het signaal van het bedekte metaal na een tijdje sputte

ren in intensiteit toenemen. 

Van alle katalysatoren zijn daarom diepteprofielen opgenomen. 

Hiertoe werd een hele serie spektra opgenomen per katalysator. De 

tijd per spektrum was ongeveer 80 seconden, de tijd tussen twee 

opeenvolgende spektra was hooguit 1 seconde. Afhankelijk van de 

hoeveelheid ruis zijn enkele spektra bij elkaar opgeteld om een 

beter signaal-ruis verhouding te krijgen. Omdat het opnemen van 

een diepteprof iel een tijdrovende zaak is (ongeveer 2 uur per 

meting), zijn de verschillende katalysatoren niet met dezelfde 

bundel gemeten. Het bleek niet mogelijk te zijn eenduidig het 

oppervlak van een piek te meten. De piekhoogte (zie figuur 3.3) 

bleek daarentegen wel een duidelijke grootheid te zijn. 

In figuur 5.4 staan de piekhoogtes als functie van de hoeveelheid 

invallende He•-ionen voor de verschillende katalysatoren weerge

geven. De hoeveelheid invallende He•-ionen is bepaald door de 

bundelstroom te vermenigvuldigen· met de tijd die verstreken is 

sinds het starten van de meetserie. 

In de figuur valt op dat in vrijwel alle gevallen de piekhoogtes 

van de aanwezige elementen kort na het starten van de meting 

oplopen. De verklaring hiervoor is dat bij het begin van een 

meting het oppervlak meestal bedekt is met geadsorbeerde moleku

len, bijvoorbeeld water. Na het starten van de meetserie moet 

eerst deze verontreinigingslaag gesputterd worden. Het is echter 

juist in het begin van de meting dat men nog een ongeschonden 

oppervlak heeft, terwijl na een langere tijd meten het oppervlak 

door sputteren onbekend veranderd is. Het is daarom beter om te 

onderzoeken hoe de piekhoogtes van de verschillende elementen 

zich ten opzichte van elkaar in de tijd ontwikkelen. 
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Fig. 5.4. Piekhoogtes als fWlktie van de 4He+-flux. Pri~~a.ire 

energie = 3keV, bundeldiameter "' 2 lllll. De 111CUlrden .... 

voor Mn en Rh zijn 4 maal vergroot ~ergegeven. 

Men neemt hiertoe aan dat de verontreiniging alle elementen 

evenveel afdekt. Vervolgens wordt één element gekozen, waarop de 

andere elementen geijkt worden. In dit geval is het Si-signaal 

het meest geschikt om de 0, Mn en Rh signalen op te normeren. Het 

grootste deel van de katalysator bestaat immers uit Si02 • Men mag 

verwachten dat dit signaal in de tijd ongeveer konstant blijft. 

Verder geniet Si de voorkeur boven 0 omdat 0 ook nog in andere 

molekulen voorkomt (H2 0, MnO). De op Si genormeerde piekhoogtes 

zijn weergegeven in figuur 5.5. 

liDI 

liDI 
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Fig. 5.5. Piekhoogtes van 0, Jin en Rh, genonteerd op de Si 

piekhoogte, als fllllktie van de 4 He•-f'lux. Prt~~a.tre 

energie 3keV, bundeldiameter = 2mm. De m.arden voor 

Jin en Rh zijn 4 ~~aat vergroot toeergegeven. 

Bij het beschouwen van figuur 5.5 is het goed eerst naar de 0/Si 

verhouding te kijken. Omdat het Q-signaal net als het Si-signaal 

afkomstig is van het dragermateriaal zou men verwachten dat deze 

verhouding na enige tijd meten op een konstante waarde uitkomt. 

De verhouding zegt daarom iets over het effekt van normeren op 

Si. Het verloop van de 0/Si verhouding die uit de vier profielen 

van figuur 5.5.volgt is echter niet eenduidig. Bij de gereduceer

de katalysatoren neemt de 0/Si verhouding af in de tijd tot een 

waarde van ongeveer 0.6. Bij de niet gereduceerde katalysatoren 

ligt de 0/Si verhouding hoger (ongeveer 0. 7 tot 0. 8). Men kan 

hiervoor wel een verklaring vinden. Ten gevolge van het reduceren 
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is alle overtollige zuurstof verwijderd. Na het starten van een 

meting wordt eerst een zuurstof bevattende verontreiniging (bij

voorbeeld H2 0) gesputterd, waarna de 0/Si verhouding van Si02 

bereikt wordt. In het geval van de niet gereduceerde katalysato

ren wordt ook zuurstof van de verontreiniging gesputterd. De 

vrijgekomen plaatsen kunnen echter ingenomen worden door overtol

lig zuurstof vanuit het bulkrnateriaal. 

Wanneer men aanneemt dat het afwijkende gedrag van de 0/Si ver

houding te wijten is aan het zuurstof, en niet aan silicium, dan 

mogen de Mn/Si en de Rh/Si verhoudingen van de verschillende 

profielen vergeleken worden. 

In de profielen van Mn0/Si02 en Rh/Si02 is te zien dat zowel de 

Mn/Si als de Rh/Si verhouding afneemt naarmate er meer gesputterd 

wordt. Dit is niet verwonderlijk, men verwacht immers na enige 

tijd meer signaal van dieper gelegen lagen te zien (hier Si02 ). 

Wanneer men nu de Rh/Mn0/Si02 katalysatoren beschouwt, dan is te 

zien dat ook daar zowel de Mn/Si verhouding als de Rh/Si verhou

ding afneemt. Dit is alleen te begrijpen wanneer geen van de 

metalen volledig door een ander bedekt is. Op grond van deze 

profielen verwacht men dus dat Rh en MnO gescheiden op het Si02 

oppervlak aanwezig zijn, zoals geschetst is in model 1 van fi

guur 5.1. Een bevestiging voor dit vermoeden wordt gevonden in 

het feit dat het verloop van de Mn/Si verhouding en de Rh/Si 

verhouding van de gereduceerde Rh/Mn0/Si02 katalysator precies 

hetzelfde is als het verloop van deze verhoudingen bij respektie

velijk de Mn0/Si02 en de Rh/Si02 katalysator. 

De Mn/Si verhouding en de Rh/Si verhouding van de niet geredu

ceerde Rh/Mn0/Si02 katalysator verloopt afwijkend van de andere 

katalysatoren. Wat Rh betreft dient hierbij opgemerkt te worden 

dat het in dit geval voorkomt als Rh2 03 • Hierdoor is Rh mogelijk 

door 0 afgeschermd, zodat de Rh/Si verhouding lager uitvalt. Wat 

de Mn/Si verhouding betreft is geen passende verklaring gevonden. 

Na verloop van tijd gaan alle profielen naar een konstante waarde 

toe. Omdat niet bekend is hoe dit uiteindelijke oppervlak veran

derd is ten opzichte van het oorspronkelijke oppervlak, is het 

niet zinvol om uit de eindwaarde informatie te halen. Voor de 
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kwantitatieve analyse zullen daarom de resultaten tot een He-flux 

van 180 ~ s gebruikt worden. De piekhoogtes en oppervlakken die 

daaruit volgen zijn weergegeven in tabel 5.2. Om de getallen goed 

te kunnen vergelijken moet men ze normeren op Si. Dat is gedaan 

in tabel 5.3. 

Tabel 5.2. 
Piekhoogtes en oppervlakken behorende bij de metingen aan de 
katalysatoren. De He+ flux is 180 ~s. 

preparaat piekhoogte (cnts/s) oppervlak (cnts/s) 

0 Si Mn Rh 0 Si Mn Rh 

Rh R/395 192 307 - 39 5292 4549 - 681 
Mn 326 399 75 - 4155 4777 1197 -
Rh/Mn 126 153 25 17 2004 1649 398 256 
RhiMn R/300 287 402 74 43 4393 5106 1316 794 

Tabel 5.3. 
Genormeerde piekhoogtes en oppervlakken behorende bij de metingen 
aan de katalysatoren. De He+ flux is 180 ~s. 

preparaat piekhoogte oppervlak 

0/Si Mn/Si Rh/Si MniRh 0/Si Mn/Si Rh/Si MniRh 

Rh R/395 0.63 - 0.13 - 1.16 - 0.15 -
Mn 0.82 0.19 - - 0.87 0.25 - -
Rh/Mn 0.82 0.16 0.11 1.46 1.22 0.24 0.16 1.55 
Rh/Mn R/300 0.71 0.18 0.11 1. 73 0.86 0.26 0.16 1.66 

5.4. IJking van Mn. Rh en Si02 

Om kwantitatieve uitspraken te doen op grond van de metingen kan 

men twee wegen bewandelen. De ene gaat uit van een theoretisch 

model, en de andere gaat uit van ijkmetingen. In paragraaf 2.4 is 

al vermeld dat het theoretische model nog niet voldoende ontwik

keld is om op grond daarvan een oppervlak te kwantificeren. Om 

deze reden zijn ijkmetingen uitgevoerd op Si02 , Rh en Mn. Hierbij 

worden met dezelfde bundel de te ijken preparaten onderzocht. 
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Men kan stellen dat het signaal ten gevolge van element i, Ii' 

beschreven wordt door: 

met 

Ti =gevoeligheid voor element i 

Ni = aantal atomen i in het oppervlak 

I 0 = primaire bundelstroom 

5.4.1. Mn en Rh 

(5-4) 

In het geval van Mn en Rh werd de primaire bundel gefocusseerd 

zodat de spotgrootte ongeveer 0. 7 111n was. De bundelstroom was 

290 nA. Dit komt neer op een bundelintensiteit van ongeveer 

0.75 A m- 2
. 
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Fig. 5.6. IJkmetingen aan Mn en Rh. 
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Per metaal is de volgende procedure gevolgd. Met tussenpozen van 

30 minuten wordt een spektrum opgenomen. Opeenvolgende spektra 

worden vergeleken. Dit wordt herhaald totdat er geen verschil 

meer wordt waargenomen tussen opeenvolgende spektra. Voor Rh werd 

de stationaire toestand al na enkele spektra bereikt. Bij Mn 

bleek een schijnbaar kleine a-verontreiniging (I0/IMn ~ 0.02) een 

grote invloed te hebben op het Mn-signaal. Terwijl het û-signaal 

afnam, werd het Mn-signaal een faktor 4.4 hoger. De gemeten 

spektra zijn weergegeven in figuur 5.6 en de bijbehorende waarden · 

zijn getabelleerd in tabel 5.4. 

Tabel 5.4. 
IJkmetingen aan Mn en Rh. 

piekhoogte oppervlak 
(cnts/s) (cnts/s) 

Mn 42540 707504 
Rh 59718 1006790 

Rh/Mn 1 1.40 1.42 
rRh1rMn 

1 1.51 1.53 

1 Deze waarden zijn dimensieloos 

Omdat de bundel bij beide spektra identiek is volgt voor de 

verhouding van de gevoeligheid voor Rh en Mn 

fRh IRh NMn 

T Mn = IMn NRh 

De verhouding van NMn en NRh kan bepaald worden 

volume, V , van beide elementen. Beschouw een m . 
volume Vk. Het aantal atomen i dat hierin past is 

(5-5) 

uit het molair 

kubus met een 

(5-6) 
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Hierin is NA de konstante van Avogadro. Het aantal atomen dat 

zich in één zijde van de kubus bevindt wordt dan gegeven door 

(5-7) 

Wanneer men een even groot oppervlak Mn en Rh beschouwt geldt 

voor de verhouding van NMn en NRh 

[
V ]

2

/ Vm,Rh 3 = 1.08 
m,Mn 

(5-8) 

Met vergelijking (5-5) kan nu de verhouding van de gevoeligheden 

voor Rh en Mn berekend worden. Dit is weergegeven in tabel 5.4. 

5.4.2. Rh en Si02 

Voor de ijking van Rh en Si02 is gebruik gemaakt van hetzelfde 

Si02 dat ook dient als dragermateriaal voor de onderzochte kata

lysatoren. Hierbij kan niet dezelfde procedure gevolgd worden als 

bij de ijking van Mn en Rh gebruikt is. Op de eerste plaats kan 

men de bundel niet zo sterk focusseren als bij de Mn/Rh-ijking. 

Bij een te hoge bundelintensiteit komt men namelijk in de proble

men met de ontlading van het Si02 . Verder is van het gebruikte 

Si02 niet bekend hoe het oppervlak eruit ziet. 

De metingen zijn gedaan met een bundelstroom van 180 nA en een 

bundeldiameter van ongeveer 2 mm. Zowel bij Rh als bij Si02 stond · 

de ladingsneutralisator aan, en in dezelfde stand. Men kan nu 

zeggen dat het signaal, dat men op deze manier meet, het signaal 

is dat men zou verwachten als aan een monolaag gemeten wordt. Uit 

de ijkmeting van Rh en Mn kan dan tevens het monolaag-signaal 

voor Mn bepaald worden. In tabel 5.5 zijn de monolaag-signalen, 

I. , van 0, Si, Mn en Rh gegeven. 
1,m 
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Tabel 5.5. 
Signalen voor een monolaag van Si02 , Mn en Rh. 
Primair ion: 4He+, 3keV, I= 180nm, bundeldiameter ~ 2mm. 

piekhoogte oppervlak 
(cnts/s) (cnts/s) 

0 409 7-403 
Si 525 7898 
Mn 9229 182098 
Rh 13844 273148 

5.5. Kwantificatie 

De gevonden gevoeligheden voor Mn en Rh kunnen nu gebruikt worden 

om de signaalverhouding van Mn en Rh te berekenen die men ver

wacht voor de bimetallische katalysator. 

1.3 nm 

zij aanzicht boven aanzicht 

a b 

Fig. 5.7. Modet voor de struktuur van Rh-deeltjes. 

a) zijaanzicht 

b) bovenaanzicht 

Uit TEM-metingen is bekend dat Rh op het Si02 aanwezig is als 

deeltjes met een diameter van 10 tot 15 A. Dit komt overeen met 

een diameter van 4 tot 6 atomen. De deeltjes kunnen allerlei 

vormen hebben. De gemiddelde vorm van de Rh-deeltjes zou de 

struktuur kunnen hebben zoals geschetst is in figuur 5.7. Hierbij 

is aangenomen dat Rh de fee-struktuur aanneemt. 
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In de figuur is tevens aangegeven welke delen van de atomen in 

het Rh-deeltje door LEIS gezien worden. Eenvoudig tellen toont 

dat LEIS 19 van de 38 atomen in het deeltje detecteert. Men zou 

er van uit kunnen gaan dat het MnO een monolaag op het Si02 

vormt. Wanneer men verder aanneemt dat het zuurstof het Mn niet 

afdekt worden de Mn-atomen allemaal gedetecteerd. 

Vergelijking (5.4) kan men uitbreiden met een matrixfaktor a. 
1 

(5-9) 

Hierbij is ai de verhouding van het aantal zichtbare en het 

totaal aantal atomen per metaaldeeltje. Men kan dit eenvoudig 

inzien door aan te nemen dat één metaaldeeltje bestaat uit nd 

atomen waarvan er n zichtbaar zijn. Het totaal aantal atomen dat z 
aanwezig is op het oppervlak is N. Er zijn dan N/nd deeltjes. Het 

aantal zichtbare atomen is dan nz(N/nd)' ofwel N(nz/nd). Voor Rh 

en Mn vindt men op grond van de gemaakte aannames 

19 
~ =38' 

~ = 1 (5-10) 

Het aantal atomen Mn en Rh dat aanwezig is op het katalysator

oppervlak kan berekend worden uit de katalysatorspecifikaties 

(zie tabel 5.1). Algemeen geldt 

met 

wi m 
N1. = V p. . 

1 m,1 

[mol] 

m = massa van de katalysator 

(5-11) 

w. = gewichtspercentage van element i per massaeenheid 
1 

katalysator 

pi = soortelijke massa van element i 

V i = molair volume van element i m, 
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Met de waarden van tabel 5.1 en de appendix volgt dan dat in het 

geval dat beide metalen vrij aan het oppervlak zijn, hun signaal

verhouding gegeven wordt door: 

(5-12) 

Vergelijking van deze verhouding met de gemeten verhouding (Voor 

de gereduceerde katalysator vindt men 1.66 en 1. 73, zie tabel 

5.3) toont een opmerkelijk goede overeenkomst. Met behulp van een 

eenvoudig model voor de struktuur van de Rh-deeltjes, en de 

aanname dat Mn en Rh gescheiden aanwezig zijn op het Si02 , kunnen 

de gemeten spektra dus verklaard worden! 

Toch moet bij deze berekening wel een kanttekening geplaatst 

worden. Er is namelijk aangenomen dat alle Mn-atomen zichtbaar 

zijn. Op grond van de piekvorm in het spektrum is het echter 

mogelijk dat er Mn afgeschermd wordt. Hierdoor zou de theore

tische waarde voor de Mn/Rh verhouding lager uitvallen (aMn < 1). 

Daar staat echter tegenover dat het model voor de Rh-deeltjes nog 

erg veel speling toelaat. Men kan bijvoorbeeld onder het deeltje, 

dat in figuur 5.7 geschetst is, nog een laagje van twaalf atomen 

aanbrengen. Het aantal zichtbare atomen verandert hierdoor niet, 

het aantal atomen per deeltje echter wel. Met dit nieuwe model, 

dat helemaal niet onwaarschijnlijk is, vindt men ~ = 0.36 

terwijl bij het oude model geldt ~h = 0.46. Het is mogelijk dat 

dit precies de korrektie is die nodig is om de afscherming van Mn 

door 0 te verklaren. In ieder geval volgt uit deze beschouwing 

dat de gebruikte berekening erg gevoelig is voor het model dat 

men kiest voor de deeltjesstruktuur. Men mag daarom de uitkomsten 

van een dergelijke berekening slechts gebruiken om een gevoel te 

krijgen voor de mogelijke struktuur. Wanneer er meer over de 

struktuur bekend is kan men echter zeer bruikbare resultaten 

verwachten op grond van de berekening. 
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5.6. Bedekkingsgraad 

Met behulp van de ijking van Rh en Si02 kan de bedekkingsgraad 

van de verschillende metalen op het dragermateriaal uitgerekend 

worden. In tabel 5.5 staan de signalen die men voor een monolaag 

zou verwachten. Wanneer de bedekkingsgraad van element i ei is, 

wordt het signaal van element i gegeven door 

(5-13) 

Hierin is C een korrektiefaktor die het feit in rekening brengt 

dat de ionenbundels bij de ijking en bij de metingen aan kataly

satoren verschillend zijn. Deze faktor zal afhangen van bundel

stroom, oplading van het preparaat, bundelprofiel en de afstand 

van het preparaat tot de analysator. Het is dus niet eenvoudig om 

C te bepalen. Uit tabel 5.2 volgt dat het signaal van de metalen 

erg klein is ten opzichte van het Si-signaal. Men kan daarom 

stellen dat e5 i bijna 100% zal zijn. Nu kan men C elimineren. Er 

geldt immers 

(5-14) 

zodat met eS i = 1 

1si 
C = I . (5-15) 

Si,m 

De op deze manier berekende bedekkingsgraden zijn gegeven in 

tabel 5.6. 

Tabel 5.6. 
Bedekkingsgraad van verschillende elementen. 9Si = 100%. 

preparaat piekhoogte % oppervlak % 

eo eMn eRh eo eMn eRh 

Rh R/395 80 - 0.48 124 - 0.43 
Mn 105 1.08 - 93 1.09 -
Rh/Mn 106 0.93 0.41 130 1.05 0.33 
Rh/Mn R/300 92 1.04 0.40 92 1.11 0.45 
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De getallen van tabel 5.6 kan men vergelijken met de XPS-waarden 

van tabel 5.1. Voor Rh komt de bedekkingsgraad van tabel 5.6 

(9Rh ~ 0.4%) goed overeen met de XPS-waarde (9Rh = 0.6%). De 

bedekkingsgraad voor Mn valt een stuk lager uit dan de XPS-waar

den (9MnO = 3.8% tot 13%, dit komt overeen met eMn = 3X tot 10%). 

Zoals al eerder opgemerkt is, kan het LEIS-signaal voor Mn te 

laag zijn omdat Mn mogelijk is afgeschermd door 0. Wat wel opvalt 

is dat de bedekkingsgraad van Mn in tabel 5.6 konstant blijft 

voor de verschillende preparaten, terwijl er bij XPS een verschil 

is waar te nemen. Voor de XPS-resultaten is dit verklaard met de 

aanname dat MnO ten gevolge van verwarming in het oppervlak 

verdwijnt. In de LEIS-metingen is dit niet waargenomen. 

5.7. Konklusie 

Het blijkt dat met LEIS op erg eenvoudige manier veel informatie 

over samenstelling en struktuur van een oppervlak verkregen kan 

worden. De resultaten die men uit eenvoudige berekeningen 

verkrijgt komen goed overeen met XPS-resultaten, die voortkomen 

uit ingewikkelde modellen met vele aannames. 

De uitkomsten van de LEIS analyse kunnen allemaal verklaard 

worden met de aanname dat Mn en Rh gescheiden op het Si02 -opper

vlak aanwezig zijn. Hierbij komt Rh voor als deeltjes met een 

straal van ongeveer 1.3 nm terwijl voor MnO aangenomen wordt dat 

het een monolaag op het Si02 vormt (zie figuur 5.1, model 1). Op 

grond van de diepteprofielen is het vrijwel uitgesloten dat het 

ene metaal het andere volledig bedekt. Ook een gedeeltelijke 

bedekking is niet erg waarschijnlijk. 
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6. Konklusles en aanbevelingen 

Bij dit afstudeeronderzoek zijn een aantal nieuwe aspekten met 

betrekking tot Low Energy Ion Scattering (LEIS) aan de orde 

gekomen. Het onderzoek was er op de eerste plaats op gericht om 

te onderzoeken hoe men met LEIS de samenstelling en struktuur van 

gedragen katalysatoren kan analyseren. Binnen de groep Fysica van 

Oppervlakken en Grenslagen was nog geen ervaring met dit soort 

materialen. Op de tweede plaats is een nieuwe methode gebruikt om 

struktuurinformatie uit het energiespektrum van verstrooide ionen 

te halen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de staart aan de 

lage energiekant van een piek in het spektrum afkomstig is van 

ionen die verstrooid zijn aan dieper in de vaste stof gelegen 

atomen. 

Het dragermateriaal van de katalysatoren was hoogoppervlakkig 

Si02 poeder. Een vervelende bijkomstigheid van Si02 is dat het 

een elektrische isolator is. Ten gevolge van de beschieting met 

ionen zal Si02 elektrisch opladen. Hierdoor wordt een analyse met 

LEIS onmogelijk. Om de katalysatoren toch te kunnen onderzoeken 

is gebruik gemaakt van een ladingsneutralisator. Deze werd bij 

dit afstudeeronderzoek voor het eerst gebruikt. De bevindingen 

met de ladingsneutralisator zijn bijzonder goed. Bij een meting 

met 4 He +-ionen van 3 keV, een bundelstroom van 500 nA en een 

bundeldiameter van Jl mm wordt een oplading van ongeveer 50 V 

gemeten. Wanneer men de bundel focusseert loopt de oplading bij 

een bundelstroom van ongeveer 200 nA op tot hoogstens 200 V. 

Het was bij aanvang van dit afstudeeronderzoek nog niet bekend of 

de analyse van poeders een andere interpretatie vereist dan de 

analyse van kristallijne oppervlakken. Daarom is poedervormig 

Si02 vergeleken met een plaatje kwarts, en met een thermisch 

gegroeide Si02 laag op een Si drager. Hieruit volgt dat de vorm. 

van het energiespektrum van verstrooide He+ -ionen identiek is 

voor de drie Si02 preparaten. Men kan het poedervormig Si02 dus 

interpreteren alsof het kristallijn is. 
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Wel blijkt dat de ontlading van poedervormig Si02 iets minder 

fraai verloopt dan de ontlading van de andere Si02 preparaten. Er 

zijn aanwijzigingen dat de oplading bij het poeder inhomogeen is. 

De methode om struktuurinformatie uit het spektrum van verstrooi

de ionen te halen is getest met metingen aan Si02 . Hierbij is er 

vanuit gegaan dat de oppervlakte gevoeligheid van LEIS toeneemt 

wanneer de primaire energie van de ionen verlaagd wordt. Het 

blijkt dat in dat geval de staart aan de lage energiekant van een 

piek in het spektrum ook afneemt. Aan de hand van de spektra komt 

men uit op een struktuurmodel voor Si02 waarbij 0 zich boven Si 

bevindt in het oppervlak. 

Om de mogelijkheden van LEIS aan katalysatoren te onderzoeken is 

uitgegaan van een Rh/Mn0/Si02 katalysator. Tevens zijn een 

Rh/Si02 en een Mn0/Si02 katalysator onderzocht. Hierbij werd met 

behulp van diepteprofielen, en door vergelijking van de monome

tallische katalysatoren met de bimetallische katalysator, gevon

den dat Rh en MnO gescheiden op het Si02 oppervlak aanwezig zijn. 

Verder bleek dat de gemeten spektra kwantitatief te verklaren 

waren door aan te nemen dat Rh aanwezig was als deeltjes met een 

diameter van 13 A, terwijl MnO een monolaag vormt. Deze bevin

dingen komen overeen met de resultaten van XPS en TEM metingen 

die uitgevoerd zijn door SHELL (KSLA). 

Op grond van het hierboven besproken onderzoek zouden de volgende . 

punten aanbeveling verdienen. 

Het extra energieverlies, dat optreedt als een ion verstrooid 

wordt aan een atoom dat zich dieper in de vaste stof bevindt, 

zou onderzocht moeten worden. 

Met de kennis van dit extra energieverlies en met een model 

voor de neutralisatie zou door middel van een simulatie van 

een botsing onderzoek gedaan moeten worden om de staart aan 

een piek in het energiespektrum te kunnen beschrijven. 
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Wanneer men de pieken in het energiespektrum met een wiskun

dig model zou kunnen benaderen, zou men op een meer verant

woorde wijze een kwantitatieve analyse kunnen uitvoeren. 

Hierbij zouden dan de piek en een eventuele staart gescheiden 

moeten worden. 

Om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van een kwantita

tieve of struktuur-analyse met LEIS aan katalysatoren zouden 

meer modelsystemen onderzocht moeten worden. Men kan hierbij 

denken aan series waarvan alleen belading óf deeltjesgrootte 

óf laagdikte gevarieerd wordt. Wanneer deze kennis eenmaal 

aanwezig is kan op een meer betrouwbare manier onderzoek 

gedaan worden naar verschijnselen als 

het in het oppervlak verdwijnen van materialen ten 

gevolge van een temperatuurbehandeling, 

het veranderen van de samenstelling van het oppervlak 

ten gevolge van een bepaalde behandeling (bijvoor

beeld verwarmen of de reaktie met gassen). 

Ten behoeve van de hiervoor genoemde behandelingen is een 

voorbehandelkamer gewenst. Deze moet zó aan de NODUS verbon

den zijn dat preparaten onder vacuüm van de voorbehandelkamer 

naar de analysekamer gebracht kunnen worden. Hierdoor wordt 

voorkomen dat een preparaat in de tussentijd door adsorptie 

verontreinigd wordt. Met een voorbehandelkamer zou ook een 

eventuele verontreinigingslaag van een katalysator verwijderd 

kunnen worden. Omdat men dan direkt het oppervlak van de 

katalysator kan onderzoeken wordt een kwantitatieve analyse 

betrouwbaarder. 
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Appendix 
Grootheden die betrekking hebben op de onderzochte elementen. 

z lf p V rat r st ruk a E sub! m cov 
u gcm -3 cm3 Ä Ä Ä kJmol- 1 

0 8 16.0 - 0.66 0.73 - - 249.2 
Si 14 28.1 2.3 1.17 1.11 diam. 5.430 455.6 
Mn 25 54.9 7.4 7.39 1.29 1.17 kub. compl 283.3 
Rh 45 102.9 12.4 8.3 1.34 1.25 fee 3.80 557.0 

Toelichting: 

Z: a toomnU11111e r 

lf: massagetal 

Esubl: sublimatie energie 

T smeltpunt sm 
soortelijk gewicht 

molair volume 

atoomstraal 

Tkk kookpunt 

r covalente straal cov 

Werkzame doorsnede, 4 He, 3 keV 
botsingsparameter: b 
afstand bij dichtste nadering: r 0 

do/dO b 
Ä2 /sr Ä 

0 3.783x10- 4 9.563x10- 3 

Si 7.687x10- 4 1.525x10-2 

Mn 1.509x10-3 2.282x10- 2 

Rh 2.751x10- 3 3.181x10- 2 

ro 
Ä 

6.631x10- 2 

9.055x10- 2 

1.216x10- 1 

1.585x10- 1 

T Tkk sm 
K K 

54 90 
1683 2950 
1517 2314 
2239 4000 


