
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Chemische reakties in een lage druk gasontlading

de Man, A.J.M.

Award date:
1987

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/7f9bf08b-d731-44bd-8a38-dbf92214aa5d


Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit der Technische Natuurkunde 

Vakgroep Vaste Stof 
Groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen 

Chemische reakties 

in een 

lage druk gasontlading 

A.J.M. de Man 

afstudeerverslag januari 1987 

begeleider Ir. L.H. Saes 

afstudeerhoogleraar prof.dr. H.H. Brongersma 



Met dank aan een ieder die mij 

technisch, 

theoret i sc_h) 

typografisch 

ter zijde heeft gestaan. 



Samenvatting. 

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een 
afstudeeronderzoek dat is verricht in het kader van het 
SiF4-projekt binnen de groep FOG van de vakgroep Vaste Stof. 
Het onderzoek betreft de chemische reakties in een lage druk 
SiF4-02-ontlading die wordt gebruikt bij de produktie van 
kwarts. Het onderzoek is in twee delen op te splitsen. 
In het eerste deel is geprobeerd met behulp van berekeningen aan 
het chemische evenwicht in een gasmengsel uitspraken te doen over 
de reaktiemechanismen die leiden tot de vorming van kwarts. 
Allereerst zijn berekeningen uitgevoerd voor normale gasmengsels 
van SiF4 en ~. Ter vergelijking worden ook de resultaten van 
berekeningen aan SiCl4-~-mengsels gegeven. Hieruit blijkt dat 
de produktie van kwarts uit SiF4 een factor 1000 lager ligt dan 
die uit SiCl4 als we er van uitgaaan dat in het produktieproces 
het chemisch evenwicht wordt bereikt. 
Er zijn ook berekeningen uitgevoerd waarin specifieke 
plasmainvloeden zijn verwerkt. Het voornaamste resultaat hiervan 
is dat de dissociatie van zuurstof in het plasma een grotere 
invloed heeft op de vorming van kwarts dan de dissociatie van 
SiF4. 
In het tweede deel van het onderzoek is de dissociatie van 
zuurstof in een microgolfontlading onderzocht met behulp van een 
massaspectrometer. Deze metingen vormen de aanzet tot de studie 
van aan de chemische samenstelling van lage druk 
SiF4-02-ontladingen. De gemeten dissociatiegraad van zuurstof 
bleek zo laag te ZlJn dat deze in de orde van de 
meetonnauwkeurigheid van de opstelling ligt, namelijk (1.1~0.5)%. 

De onnauwkeurigheid van de metingen is vooral te wijten aan de 
invloed van het achtergrondgas in het vacuumsysteem en aan het 
gedrag van de gebruikte ionenbron. 
Het is dus wel mogelijk om met de besproken opstelling in 
kwalitatief opzicht uitspraken te doen over de samenstelling van 
de gasontlading maar nauwkeurige kwantitatieve metingen zijn nog 
niet mogelijk. 
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hoofdstuk 1 Inleiding 

Het heden ten dage al niet geringe gebruik van glasvezels als 
overdrachtsmedium in de telecommunicatie zal naar verwachting in 
de nabije toekomst sterk toenemen. 
Optische transmissie van signalen door glasvezels heeft namelijk 
enkele grote voordelen ten opzichte van electrische 
signaa-loverdacht via koperkabels: 
-er is weinig verzwakking (ongeveer 1 dB/km (85BAe)); 
-er kan een hoge bandbreedte bereikt worden; 
-de pulsververbreding is minder dan 2 ns/km (85BAe); 
-het signaal is ongevoelig voor storingen van electromagnetische 

aard en: 
-de vezels zijn dun en licht. 
De huidige vezels ZlJn gemaakt van kwarts (Si~), dat via een 
evD-proces (ehemical Vapeur Depositon, zie bijvoorbeeld 85BAe, 
86GEI) uit een mengsel van siliciumtetrachloride (Siel4) 
en zuurstof verkregen wordt. 
Om de brekingsindex van het kwarts 
dit mengsel een 'dope' toegevoegd, 
fluorverbinding. De variatie van de 
transmissie-eigenschappen van 
optimaliseren (85BAe). 

te kunnen variëren wordt aan 
bijvoorbeeld een germanium- of 
brekingsindex is nodig om de 

de glasvezel te kunnen 

Economische eisen die aan de productie van glasvezels worden 
gesteld zijn een lage kostprijs van de grondstoffen en weinig 
verlies van grondstoffen gedurende het proces . 
Silicum-tetrafluoride (SiF4) kan aan de eerste eis tegemoet komen 
omdat het vrij eenvoudig, goedkoop en zuiver kan worden gewonnen 
uit Na2SiFó, een afvalprodukt van de kunstmestindustrie. 
De keerzijde van de medaille is dat de reaktie SiF4 + ~ ~ Si02 + 
2 F2 moeilijker verloopt dan de corresponderende reaktie van 
Siel4. Daarom wordt o.a. gewerkt met een tamelijk duur PVeD-proces 
(plasma activated eVD), waarin met behulp van een gasontlading de 
oxidatie van SiF4 in gang wordt gezet. Dit-nadeel kan worden 
gecompenseerd door een mogelijk voordeel van het PVeD-proces. Er 
bestaan aanwijzingen dat PeVD, ook bij gebruik van SiF4 meteen een 
glasachtig kwarts oplevert (80KUP), terwijl bij het 'normale' 
evD-proces hiervoor een apart sinterproces nodig is. Verder is in 
het algemeen de omzettingsefficiency van het PVeD-proces hoger dan 
die van de 'normale' evD-processen (bijna 100% voor SiÜ2 uit Siel4 
bij PVeD. tegen 40- 70% bij andere ·processen (85BAe)) 
Het van SiF4 afkomstige fluor zou, als het in het kwarts in 
controleerbare mate kan worden ingebouwd, te gebruiken kunnen 
zijn om de brekingsindex v.3.n het kwarts te var1eren, zodat 
hiervoor geen extra gas nodig is. Het fluor blijkt verder nog een 
gunstige invloed te hebben op de stabiliteit van de vezel {83UeH) 
en ook de OH-absorptie van het in de telecommunicatie 
gebruikelijke infrarood licht te verminderen (85BAe, 83UeH) 
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In dit afstudeerwerk is onderzoek verricht naar de chemische 
reakt i es in een SiF4-02-gasont lading en een 
SiCl4-~-gasontlading, om de beste condities voor de vorming 
van Si~ te kunnen voorspellen,en wel op twee manieren: ten 
eerste door middel van berekeningen van het chemisch evenwicht 
in een mengsel van Û2 en SiF4, respectievelijk SiCl4 en daarna 
door massaspectroscopische metingen aan een gasontlading van de 
desbetreffende stoffen. 
Het verslag is daarom ook opgesplitst in twee delen. 
In het eerste deel worden achtereenvolgens de theorie van de 
berekening van een chemisch evenwicht, de algorithmes die die 
berekening mogelijk maken, de afwijking van het chemisch 
evenwicht in de gasontlading en de resultaten van de 
berekeningen aan mengsels van SiF4 respectievelijk SiCl4 en Û2 
behandeld. 
In het tweede deel wordt de mogelijkheid tot experimentele 
verificatie van de resultaten van bovengenoemde berekeningen door 
middel van een massaspectroscopisch onderzoek van een 
microgolfontlading besproken. 
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DEEL 1 Chemische evenwichtsberekeningen. 

hoofdstuk 2 Theorie van het chemisch evenwicht. 

Voor de berekening van_de chemische samenstelling van een plasma 
is het nodig om van alle mogelijke belangrijke reakties die in dat 
plasma plaatsvinden de reaktiesnelheid te kennen. Vanwege het 
grote aantal mogelijke reakties in een SiF4-~-ontlading is dit op 
het moment nog niet mogelijk omdat de hoeveelheid bestaande data 
hiervoor te kort schiet. 
Bij de berekeningen aan de chemische samenstelling van een 
SiF4-~-gasontlading is daarom uitgegaan van een chemisch evenwicht 
zoals dat voor niet-geïoniseerde gassen zou kunnen ontstaan. 
Voor dat evenwicht geldt dat de (Gibbs) vriJe energie G A 
minimaal is. De vrije energie wordt gedefiniëerd door: 

G • H - T S (th 1) 

met H - E + p V - enthalpie 
E - inwendige energie 
T -temperatuur 
s - entropie 
p -druk 

We beschouwen een gesloten systeem met een vaste (chemische) 
samenstelling, een temperatuur T, een volume V en een druk P 
dat op ZlJn omgeving reversibel een hoeveelheid arbeid W kan 
uitoefenen door zijn volume te veranderen. Het systeem kan verder 
warmte (Q) uitwisselen met zijn omgeving. Voor de verandering van 
de entropie S van het systeem geldt dan volgens de tweede hoofdwet 
van de thermodynamica: 

. dS ~ dQ I T ( t h 2) 

Volgens de eerste hoofdwet geldt voor het systeem 

dE - ao + aw = o (th 3) 

zodat met (th 2) en aw = p dV geldt: 

dE - T dS + p dV ~ 0 (th 4) 

oftewel 

dG + S dT - V dp ~ 0 (th 5) 

Dit geldt voor een systeem dat op weg is naar een evenwicht.Voor 
het evenwicht of voor een reversibele verandering geldt 

dG + S dT - V dp • 0 (th 6) 
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Voor een chemisch evenwicht wordt aangenomen dat 
dT - 0 en dp • 0 dus 

dG • 0 (th 7) 

en in combinatie met (th 5) betekent dit niets anders dan dat G 
minimaal is in de evenwichtssituatie. 
Voor een ideaal gas dat een isotherm reversibel proces doorloopt 
waarbij alleen arbeid door drukverandering kan worden verricht 
geldt: 

met n 
R 

dG • V dp 
n R T dp - p 

=- aantal mol gas 
,.. gasconstante 

Integratie leidt tot: 

G • G • + n R T 1 n ( pI Po) 

met G" • vrije energie bij druk Po en temperatuurT. 

(th 8) 

( th 9) 

Voor niet-ideale gassen voert men de fugaciteitscoëfficiënt r(p) 
in die uit de toestandsvergelijking van het gas te bepalen is en 
die zo gekozen is dat geldt: 

G == G • + n R T l n ( r ( P ) PI Po) (th 10) 

met r(p) ~ 1 als p ~ 0 
G" • Gibbs vrlJe energie bij temperatuur T en druk Po 

terwijl het gas als puur en ideaal wordt beschouwd 
(zie 76HOL pag.36 voor andere conventies). 

Als het systeem meerdere stoffen bevat die met elkaar kunnen 
reageren is het nodig om de chemische potentiaal Ui van een stof i 
in te voeren omdat de G1bbs vrije energie nu ook door de chemische 
samenstelling van het systeem wordt beïnvloed. Men definiëert: 

Ui "" (th 11) 

met ni = aanta 1 mo 1 van stof i ( i?"j ) 

Voor een ideaal gasmengsel,dit is een mengsel dat in zijn geheel 
aan de vergelijking p V • I ~ R T voldoet 

en waarbij geen mengwarmte voorkomt, (66DEN pag.ll4) geldt: 

Ui =Ui" + R T ln(Pr/Po) 

met Pi - partiële druk van stof i 
Ui" =standaard chemische 

potentiaal ( hangt alleen vanTen Po af) 

( th 12) 
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Voor niet-ideale gasmengsels geldt: 

U.i • U.i. + R T ln(I"iCPi.Pj) Pi/Po) 

waarbij moet worden opgemerkt dat n en dus 
partiële drukken van de andere componenten 
geldt dit echter niet (66DEN pag.125). 

( th 12a) 

ook U.i van ae 
afhangen. Voor U.i • 

Voor ideale mengsels van vaste stoffen en/of vloeistoffen geldt: 

U.i • U.i' + R T ln(Xi) (th 13) 

waarin Ui' zowel afhangt van temperatuur als druk 
~ - de molaire fractie van stof i in het mengsel 

Voor niet-ideale mengsels van vaste stoffen en/of vloeistoffen 
definiëert men een activiteitscoëfficiënt I"i' zodanig dat: 

Ui • Ui • + R T 1 n ( I"i ' • x i) ( th 14) 

Omdat U.i' in deze vergelijking nog niet vast ligt moet voor een 
eenduidige definitie van n· een extra voorwaarde worden toegevoegd. 
Er bestaan verschillende conventies voor deze voorwaarde. die 
gebaseerd zijn op het feit dat de stof i zich bijna ideaal 
gedraagt als ~ ~ 0 maar ook als Xi ~ 1 (66DEN pag 270-278) 
In dit verslag wordt de volgende conventie gebruikt: 

I"i ~ 1 als Xi ~1 ( th 15) 

dus U.i' is gelijk aan de Ui van de pure stof i bij dezelfde 
temperatuur en druk als het mengsel. 
De extensieve grootheid G hangt alleen af van de extensieve 
grootheden ni en de intensieve groothedenTen p. . 
Vergroting van het totale systeem met een factor f. dus vergroting 
van alle deeltjeshoeveelheden ni met een factor f. resulteert in 
een vergroting van G met die factor. Er geldt enerzijds: 

dG ( f • n. P. T) 

df 
... i t>G 

i=lb(f•ni) 
t 

a Ï: Ui • ni 
i=1 

met n = vector met componenten ni 
t - aantal stoffen in het systeem 

en anderzijds: 

d ( f • ni) 
df 

dG ( f • n. p. T) 

df 
d ( f • G <!1. p. T) ) 

df 
dus 

t 
G .. Ï: ni • Ui 

i=l, 

Laten we nu een chemische reaktie bekijken van de vorm 

met Vt .. stoichiometrische coëfficiënt van 
stof i in de reactie 

Mi = molekuulformule van stof i 

( th 15a) 

( th 15b) 

(th 16) 
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Voor Vi geldt de afspraak : 

Vi is negatief als Mi aan de 1 inkerkant van de 
reactievergelijking staat 

Vi is positief in het andere geval 

Er geldt: 

dnt/Vt - dm/V'2 - . . . - dnt/vt 

De verandering van de Gibbs vrije energie dG ten 
verlopen van de chemische reactie bij constante 
druk wordt gegeven door 

t -. 
dG • I lLi dni 

i•l 

t 
- ( I JJi Vi ) dnt I vt 

i-1 

Voor het chemisch evenwicht geldt dus: 

t 
I /Ji Vi- 0 

i•l 

gevolge van het 
temperatuur en 

(th 17) 

en als het systeem bestaat uit een ideaal gasmengsel: 

JJi • Vi + R T ln(Pi/Po)v, ) - 0 ( th 18) 

Voor de reaktieconstante Kp, die gedefiniëerd wordt als 

t 
Kp - rr Pi/Po )VI 

i-1 

geldt volgens (th 18) 

t 
. I ( JJi • Vi ) + R T 1 n K11 
l-1 

(th 19) 

0 (th 20) 

en omdat JJi" alleen van de temperatuur afhangt is ook Kp 
alleen van de temperatuur afhankelijk. Als het systeem uit een 
niet-ideaal gasmengsel bestaat moeten in (th 18) de partiële 
drukken Pi worden vervangen door de fugaciteiten ri(P) ·Pi en dit 
resulteert in een reactieconstante 

n (p) Pi/Po )Vi (th 19ii) 

die evenals Kp alleen afhankelijk is van de temperatuur. 

Voor een systeem dat bestaat uit een mengsel van gassen en een 
aantal niet-mengende vloeistoffen en vaste stoffen ( waarvoor dus 
geldt : Xi = 1 ) splitsen we de rechterhelft van (th 18) op in 
~wee delen: de aassen crAvAn wP l~nA in~i~o~ ~ ~- ,,,--•-~-~~-- --
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vaste stoffen hoge indices: 

m 
L ( Vi J.ti • + R T 1 n ( n Pi I Po ) v, ) 

i•l 
t 

+ L Vi J.ti • - 0 
i•m+1 

- aantal verschillende gassen 

( th 18a) 

met m 
t - totaal aantal verschillende stoffen, waarbij dezelfde 

stof in meerdere fasen meerdere keren wordt geteld 
- chemische potentiaal van gecondenseerde stof i 

bij de heersende temperatuur en druk 

In plaats van J.ti 1 kan. bij niet al te extreme druk,J.ti ·(de chemische 
potentiaal bij standaarddruk ~ ) worden gebruikt omdat J.ti bij 
vaste stoffen en vloeistoffen nauwelijks van de druk afhangt. 
Er geldt namelijk, volgens (th 11) en (th 6): 

OJ.ti • ó 2 G 
(-) T,nJ • ( ) T,nJ op op· bni 

oV 
• (-)T,nJ 

óni 

- V1 ï 

met V1 i • molair volume van stof i 

(th 21) 

Het molair volume van vaste stoffen en vloeistoffen is veel 
kleiner dan dat van gassen ( bij niet al te hoge druk ) dus J.ti' mag 
onafhankelijk van de druk gesteld worden. 

Als we de partiële reactieconstante Kp' definiëren als 

m 
Kp ' = TT n Pi I Po )V 1 

i-1 

leidt (th 18a) tot 

J.ti. vi) + R T ln Kp' = 0 

en dit is analoog aan (th 20). 

( th 20a) 

Bij de berekening van het chemisch evenwicht maakt men gebruik van 
formule (th 20a) of van (th 16) met de massabalans (het behoud van 
de elementaire hoeveelheden in het systeem} als randvoorwaarde. 
Tot nu toe is uitgegaan van één reactie in het systeem maar het is 
ook mogelijk dat er meer onafhankelijke reacties kunnen 
plaatsvinden. Dit leidt tot evenzoveel reactieconstanten Kp of Kp'. 
Daarnaast is het voorkomen van zowel gassen als vloeistoffen en 
vaste stoffen in het systeem een extra complicerende factor. 
In het volgende hoofdstuk zullen de algorithmes ter berekening van 
dergelijke complexe chemische evenwichten besproken worden. 
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hoofdstuk 3 Algorithmes 

s 3.1 Inleiding 

Tijdens de tweede wereldoorlog werden de eerste algorithmes 
ontwikkeld om complexe chemische reakties door te rekenen in 
verband met de keuze en optimalisatie van raketbrandstoffen 
(70ZEG pag.l). De methodes die vóór die tijd werden gebruikt waren 
niet geschikt voor complexe systemen waarvan geen 'voorkennis' 
beschikbaar was. Door de komst van de electronische computer 
(1946) werd het mogelijk deze systemen wel aan te pakken en al 
snel werd de eerste algemene rekenmethode voor chemische 
evenwichten ontwikkeld (Brinkley, 1946). In dit hoofdstuk wordt 
een aantal algorithmes die sinds die tijd ZlJn ontwikkeld 
besproken. Drie van deze algorithmes hebben de basis gelegd voor 
het bij de berekeningen aan de SiF4-02-gasontlading gebruikte 
progr~a EKVICALC dat geschreven is door B. Noläng, Uppsala, 
Zweden (83NOL) en dat een verbeterde versie is van zijn uit 1978 
daterende programma FREEMIN. 

Het is handig om de volgende notatie in te voeren: 

m- het aantal verschillende gassen in het systeem 
t - het aantal verschillende componenten in het 

systeem 
1 - aantal verschillende elementen in het systeem 
A matrixcomponent ~j is de stoichiometrische 

coëfficiënt van elementeinstof j. 
A is dus een 1 bij t matrix. 

Q vectorcomponent ~ is het aantal mol van 
element e in het systeem. R is dus een 
vector met lengte 1. 

n vectorcomponent nj is het aantal mol van 
stof j ( in een bepaalde bij j behorende 
fase). n is dus een vector met lengte t. 

u vectorcomponent Uj is de chemische 
potentiaal van stof j bij de heersende 
temperatuur en druk. g is dus ook een vector 
met lengte t. 

h aantal basisstoffen (zie volgende paragraaf). 

In het systeem geldt nu (massabalans) 

(th 22) 

Formule (th 16) kan nu worden omgezet in 

G - n · g (th 16) 

waarin •. staat voor inwendig produkt 
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Zoals in hoofdstuk 2 kennen we weer lage indices toe aan (ideale) 
gassen zodat geldt 

JJi • JJi• + R T ln(Pi/Po) 
met i- 1,2, ... ,m ( th 17) 

JJi - JJi • 
met i • m+1,m+2, ... t 

Voor het chemisch evenwicht gelden de volgende drie eisen: 

n I g is minimaal 
A·n ,.,. b 
ni 1. 0 

(th 23) 

De methodes om dit probleem op te lossen zijn op verschillende 
manieren te onderscheiden: 

1 naar gelang de wiskundige methode van oplossing: 
optimalisatie (Nested Iterations, 70ZEG pag.l16) 
gradiënt-methodes (Steepest Descent, 70ZEG pag.64) 
oplossen van een set niet-lineaire vergelijkingen 
(Bririkley-NASA-RAND zie 83NOL, 70ZEG) 

2 naar convergentie-orde 
3 naar de manier waarop de massabalans in de 

vergelijkingen wordt meegenomen: 
de niet-stoichiometrische methodes (BNR, 83NOL) 

- de stoichiometrische methodes { Villars-Cruise-. 
Smith (70ZEG pag.llO, 76HOL pag.96), Brinkley, 
NASA) 

Het laatstgenoemde onderscheid is het meest fundamenteel. Bij de 
niet-stoichiometrische methodes wordt de massabalans als een 
'randvoorwaarde' van het probleem beschouwd (zie S 3.3), terwij 1 in 
de stoichiometrische methode door gebruik te maken van de 
stoichiometrische coëfficiënt van stoffen in reakties (dus niet 
die van elementen in stoffen) 'vanzelf' aan de massabalans wordt 
voldaan . 

• 
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s 3.2 Stoichiometrische methodes 

In deze paragraaf zal op een aantal stoichiometrische methodes 
worden ingegaan. Bij deze methodes gaat men uit van een aantal 
(k stuks) onafhankelijke reakties in het systeem: 

met Vtz = de stoichiometrische coëfficiënt van stof Mi in 
reaktie z, met de in hoofdstuk 2 geponeerde tekenconventie. 

z • 1.2 •...• k- arbitrair nummer van de reaktie. 
Vtz is een component van de t bij k matrix ~· 

de massabalans vereist nu: 

met Q 
A 

A·~- Q 

a de 1 bij k nulmatrix 
bevat de stoichiometrische 

coëfficiënten van elementen in de stoffen 
N bevat de stoichiometrische coëfficiënten van 

de stoffen in de reakties 

Men schrijft nu de vector n als volgt: 

n - nb + c ~· g 

( th 24) 

(th 25) 

met nib • beginhoeveelheid van stof i (dus de hoeveelheid 
op het moment dat de reakties nog moeten beginnen) 

c -constante scalar, stel c = 1 mol. 
~ - de voertgangsparameter van reaktie z. 

Als nb aan de massabalans voldoet (th 22) dan volgt uit (th 25) 
en (th 24) dat ook n daaraan voldoet. 
Substituering van (th 25) in 

G = n • g (th 16a) 

levert een uitdrukking op voor G in de onafhankelijke variabelen~. 
Differentiatie van G naar die variabelen ~ en nulstellen van 
deze afgeleiden levert vervolgens een stelsel niet-lineaire 
vergelijkingen met k onbekenden~- Uit (th 11) en (th 25) volgt 
namelijk: 

met z = 1.2 •...• k 

= . Ï .Ui • Viz 
1=1 
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Nulstellen van deze vergelijkingen geeft dan 

~ Viz• [J..Li• + R T ln(P/Po) + 
i=l k 

+ R T ln( 
ni + LVi z Cf(: 

z=l 
] - 0 

met als onbekenden Cl'z (Z • 1.2, ... ,k) 

(th 26) 

Deze vergelijkingen worden meestal met een Newton-Raphson-methode 
opgelost (72KJA pag.61. 70ZEG pag.137). 
Er bestaan echter ook methodes die op een snellere wijze het 
minimum van G als functie van g bepalen. 
Het grootste probleem bij de stoichiometrische methodes is het 
vinden van een beginschatting gs bij gegeven N en ns 
(76HOL pag.103) terwijl een ongelukkige keuze van N tot 
numerieke problemen aanleiding kan geven. 
De eerste methodes voor het berekenen van chemische evenwichten 
(Damkohler en Edse, zie 76HOL pag.92) waren van deze soort en 
voor de keuze van N werd daarbij een beroep gedaan op de intuïtie 
van de gebruiker. 
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s 3.2.1 De methode van Brinkley. 

Brinkley (70ZEG pag.88, 
uitgebreid voor complexe 
Hiertoe verdeelde hij de in 

76HOL pag.103) heeft de methode 
systemen van ideale gasmengsels. 

het systeem aanwezige stoffen in twee 
groepen: 

de basisstoffen (h stuks) en de afgeleide stoffen (t-h stuks). 
Het aantal basisstoffen is gelijk aan de rang (het aantal 
onafhankelijke kolommen en rijen) van de matrix A. 
Laten we deze stoffen een lage index geven. De set basisstoffen 
komt overeen met de set onafhankelijke kolommen van A· 
Er kunnen nu t-h redktievergelijkingen worden opgezet om de 
vorming van de afgeleide stoffen uit de basisstoffen weer te geven 

met z - 1,2, ... ,t-h • arbitrair nummer van de reaktie 
Viz • stoichiometrische coëfficiënt van stof i in reaktie z 

Deze reakties leveren allen een evenwichtsvergelijking op volgens 
(th 19) voor ideale gassen 

met z- h+1,h+2 .... ,t 
t 

n • . i: ni 
1•1 

( th 27) 

(th 28) 

terwijl de hoeveelheden ni van de basisstoffen volgens de 
massabalans gegeven worden door 

waarbij met de subscripts wordt aangegeven welk deel 
van de vector/matrix moet worden gebruikt: 

c basisstoffen 
d : afgeleide stoffen 

(th 29) 

Het grote voordeel van deze manipulaties is dat de h 
vergelijkingen van (th 29) voor De alleen lineair van de 
hoeveelheden van de afgeleide stoffen afhangen. Dit weegt echter 
niet op tegen het feit dat de resterende t-h vergelijkingen 
(th 27) nog steeds niet-lineaire termen van ~ bevatten. 
Het probleem van de oplossing van het totale stelsel lineaire en 
niet-lineaire vergelijkingen kan door een iteratièf proces worden 
omzeild. Men gaat hierbij uit van een beginschatting voor 
n. met Dd • Q. waarna men met (th 27) een benadering voor ~ 
berekent en vervolgens met (th 29) een benadering voor ~· 
Door dit proces een aantal keren te herhalen kan men een 
oplossing voor het complete stelsel vergelijkingen vinden. 
Een andere iteratieve methode is die van de 'nested iterations' 
(70ZEG pag.116. 76HOL pag.105). Hierbij wordt van slechts één 
basisstof de hoeveelheid ni veranderd met constante stappen 
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totdat wat betreft die ene basisstof aan (th 29) is voldaan 
binnen een bepaalde onnauwkeurigheidsmarge. De hoeveelheden van 
de afgeleide stof worden telkens met (th 27) ber~kend. Hierna 
wordt de hoeveelheid van een andere basisstof aangepast totdat die 
aan zijn deel van (th 29) voldoet enzovoorts. Als blijkt dat voor 
een bepaalde basisstof de marge niet gehaald wordt binnen een 
redelijk aantal stappen moet, met gebruikmaking van de 'beste' 
waarde van de hoeveelheid van deze basisstof, de berekening van 
de vorige basisstof worden overgedaan. Eventueel kan, als een 
vector nc is gevonden die binnen de marge aan (th 29) voldoet, de 
hele procedure herhaald worden met een kleinere onzekerheidsmarge. 
Om te voorkomen dat er te grote stappen in ~ worden gedaan 
gebruikt men soms als nieuwe benadering een gewogen gemiddelde 
van de vorige benadering en de met (th 29) berekende waarde 
(70ZEG pag.136). 
Deze methode is qua formules simpel maar er moet in het programma 
een groot aantal logische condities worden ingebouwd om een 
redelijke convergentie te verkrijgen. Verder zijn er veel 
bewerkingen nodig. De convergentie-orde is 1 . 
De iteratieve processen zijn convergent als de uiteindelijke 
hoeveelheden van de basisstoffen veel groter zijn dan die van de 
afgeleide stoffen (70ZEG pag.120. 76HOL pag.126), met andere 
woorden: er hangt veel af van een juiste keuze van de 
basisstof fen. 
Het stelsel vergelijkingen kan ook met de al eerder genoemde 
Newton-Raphson-methode worden opgelost maar ook hier blijken 
convergentieproblemen voor te komen (70ZEG pag.93). Toch is de 
laatstgenoemde methode in veel gevallen toegepast (76HOL 
pag.132) .De convergentie-orde is 2 (70ZEG pag.52). 
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s 3.2.2 De methode van Villars-Cruise-Smith CVCS). 

De methode van Villars-Cruise (70ZEG pag.114. 76HOL pag.97. 83NOL 
pag.8) bouwt voort op het concept van Brinkley (zie de vorige 
paragraaf). Het verschil is dat bij deze methode na elke iteratie 
wordt gekeken of de gekozen set van basisstoffen nog wel .goed is 
(de hoeveelheden van de basisstoffen moeten groter zijn dan die 
van de afgeleide stoffen). Hiervoor gebruikt Cruise een typisch 
criterium: 

dan 

1 Herrangschik de matrix A van 
stoichiometrische coëfficënten naar aflopende 
stofhoeveelheden: 

Voorbeeld: 
a11 
a21 

& -

a12 
a22 

t kolommen x 1 rijen 

a 1 s . nu n2 > nt > m > > nt 

a12 
a22 

au 
a21 

Vorm nu van A een vierkante matrix As door 
rijen en/of kolommen met een hoge index (dus van 
stoffen die nauwelijks voorkomen) weg te laten. 

Bereken van As de determinant. 
Als deze determinant nul is: haal van As de laatste 

rlJ en kolom weg (dit wordt de nieuwe AS> en ga 
terug naar ~· 

Als de determinant niet nul is representeert As de 
set basisstoffen. Het kan op deze manier dus 
voorkomen dat het aantal basisstoffen kleiner is 
dan de rang van de matrix (zie S 3.2.1) 

De oplossing van het stelsel vergelijkingen (th 27) en 
geschiedt bij de Villars-Cruise-methode wat betreft (th 
een eerste orde Taylorreeksontwikkeling naar nz van 

(th 29) 
27) met 

nz P 
g(nz) .. ln( (th 31) 

h 
n Po rr ( ( ni. p) I ( n. Po) ) I V tz I 

i==l 

Als g(nz) - 0 is aan (th 27) voldaan. 
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Bij de reeksontwikkeling wordt gebruik gemaakt van 

en ( th 32) 
~ ( n/p) 

- 0 voor gassen 

zodat geldt 

dnz h 
g(nz+dnz) .. g(nz) + - dnz ï: (Viz) z /ni 

nz i=-1 

nulstellen levert 

dnz -
-g ( nz) 

h 
(1/nz)- ï: (Viz)2/ni 

i-1 

met z- h+1.h+2 ..... t 

Als voor alle afgeleide stoffen dnz bekend 
van (th 29) dni voor de basisstoffen 
Uitgaande van een bestaande schatting n 
een nieuwe schatting: 

ri' - nb + dn 

maar beter is 

( th 33) 

is kan met behulp 
worden berekend. 
komt men dus op 

(0 ~ 'TT' 5.. 1) ( th 34) 

waarin de parameter 'TT' zo gekozen is dat alle nieuwe ni-waarden 
groter dan nu 1 zijn en dat ( dG/d'fl") = g · <n"-nb) bij na nu 1 is 
(Smith heeft hiervoor een procedure ontwikkeld,zie 68SMI pag.271). 
De voordelen van de Villars-Cruise-Smith-methode (met 
gebruikmaking van de parameter 'TT') zijn een YrlJ goede 
convergentie (68SMI) en het feit dat er geen stelsel van 
vergelijkingen hoeft worden opgelost. De convergentieorde ligt 
tussen 1 en 2 (83NOL pag.9). 
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s 3.2.3 De NASA-methode. 

Bij de NASA-methode (76HOL pag.106, 70ZEG pag.98) wordt aan het 
stelsel vergelijkingen (th. 27 en 29) een extra vergelijking 
toegevoegd. Deze vergelijking drukt de evenwichtsvoorwaarde uit 
van een thermodynamische functie (zoals temperatuur, druk, 
volume, enthalpie, entropie) . Hierdoor komt ruimte vrij voor een 
extra onafhankelijke variabele. In ons geval, een evenwicht bij 
constante temperatuur ~n druk, kan gekozen worden voor 

m 
l: Pi = P 

i-1 
(th 30) 

als extra voorwaarde met 
volume van het systeem. Het 
dan als volgt uit te zien: 

als extra variabele bijvoorbeeld het 
totale stelsel vergelijkingen komt er 

nz R T h 
.. Kp,z rr (th 27a) 

V Po i•1 

z- h+1,h+2, ... ,t 

m nï R T 
P = l: 

i•1 V 

met als variabelen n en V. 
De NASA-methode is ook toegepast op niet-stoichiometrische 
algorithmes.De introduktie van een extra variabele kan numerieke 
voordelen hebben en heeft als extra voordeel dat vrij gemakkelijk 
processen die zich niet bij constante temperatuur en/of druk 
afspelen kunnen worden doorgerekend. Zo kan men bijvoorbeeld bij 
een proces in een constant volume als extra voorwaarde nemen dat 
dV • 0 met de druk p als extra variabele. 
De methode heeft een convergentie-orde 2 . 
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s 3.3 De niet-stoichiometrische-methodes. 

Zoals in paragraaf 3.1 al is aangegeven berusten de niet-stoichio
metrische methodes op het zoeken naar het minimum van 

G - n·g (th 16a) 

onder de randvoorwaarde (massabalans) 

en 
ni > 0 
ni 1 0 

(th 22) 

voor i=1.2 ..... m (gassen) 
voor vaste en vloeistoffen 

De niet-stoichiometrische methodes zijn 
onderscheiden : 

in twee soorten te 

de lineaire en convexe programmeermethodes 
(76HOL pag.l15 e.v .. 58WHI. 70ZEG pag.61) waarbij 
het probleem zo wordt omgevormd dat de Simplex
methode erop kan worden losgelaten (68DAN). 
A"ls voordeel van deze methodes kan worden genoemd 
(58WHI) dat het nul-zijn van bepaalde 
stofhoeveelheden ni nauwelijks invloed heeft 
op de convergentie. Een nadeel is de grote aanslag 
op de geheugenruimte van de computer bij vooral de 
lineaire methode en de benodigde rekentijd in 
vergelijking met: 
de methodes met Lagrange-multiplicatoren 
(76HOL pag.114 en 149, 70ZEG pag.41. 83NOL pag.11) 
Tot deze soort behoort het RAND-algorithme dat 
bij nadere beschouwing (70ZEG pag.102) numeriek 
equivalent is aan de algorithmes van Brinkley 
(S 3.2.1) en NASA (S 3.2.3). Het resulterende 

Brinkley-NASA-RAND-algoritme zal in de volgende 
paragraaf uitvoerig ter sprake komen omdat het 
voor de berekeningen aan SiF4 en ~ gebruikte 
programma EKVICALC hierop is gebaseerd. 

Als algemeen nadeel van de niet-stoichiometrische methodes kan 
worden genoemd dat als de matrix A singulier is er nauwelijks 
sprake is van convergentie. Een zelfde soort probleem doet zich 
voor bij de stoichiometrische methodes met een ongelukkige 
keuze van de matrix N . Het voordeel is de algemeenheid omdat 
zonder problemen vaste stoffen en vloeistoffen kunnen worden 
meegenomen. De convergentie-orde is 2 . 
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s 3.3.1 De methodes van de Lagrange-multiplicatoren. 

Bij deze methodes wordt de 
opgenomen in ·de te minimaliseren 
invoeren van de functie Q: 

randvoorwaarde A•n = Q 
functie G • n•g door het 

Q = G - X· (Q - A n> ( th 34) 

waarin X de vector van Lagrangemultiplicatoren is (met 
lengte 1 • aantal verschillende elementen in het systeem) 
Minimalisatie van Q naar n en X levert het volgende 
stelsel vergelijkingen op (zie (th 17)): 

J.Ji • I ( R T) + 1 n ( ni In) + 1 n (PI Po) • ~ • Y 
met i - 1,. 2,. ... ,.m (dus- gassen) 

( th 35) 

9 - kolomvector van A 

J.Ji • I ( R T) .. ~ • X ( t h 36) 
met i- m+1.m+2, .... t (vaste en vloeistoffen) 

A•g - Q (th 37) 
en 

m 
n - 2 ni (th 38) 

i-1 

We hebben nu dus t+l+1 niet-lineaire vergelijkingen met t+l+l 
onbekenden (namelijk n. x en n) 
De in het BNR-algorithme gebruikte methode om dit stelsel op te 
lossen is de volgende: 

1 Ontwikkel de formules (th 35,36,37 en 38) in een 
Taylorreeks om de (begin)schatting ~- ~. n) 
en elimineer (th 35) (zie Appendix 2). Hierdoor 
verkrijgen we l+l+t-m lineaire vergelijkingen met 
evenzoveel onbekenden <X. n en nv. de 
hoeveelheden van de vaste stoffen en vloeistoffen). 
terwijl de hoeveelheden van de gassen direct uit de 
begin- of vorige schatting volgen. 
Los dit stelsel op met behulp van (bijvoorbeeld) 
een Gauss-Seidel-algorithme met partiële pivoting 
(84NUM pag. 4.24) 
Kies als nieuwe schatting <n". n". X") 

rf ... nb + 41 ( n-nb) 
nn - rib + 41 (n-nb) 
r ... y~~ + 41 <X-yb> 

waarbij 41 zodanig gekozen is dat geen enkele 
ni kleiner wordt dan nul. 
Ga terug naar 1 als het verschil tussen n en 
n.b nog niet klein genoeg is. 
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De methode loopt vast als de coëfficiëntenmatrix E van het 
stelsel vergelijkingen singulier is. Er geldt volgens Appendix 2 

E- Av I (th 39) 

Dit sin~ulier-zijn kan verschillende oorzaken hebben (83NOL) : 
1 de rekennauwkeurigheid van de computer is niet 

groot genoeg A. De remedie is : 
Splits f • Ag· .!Jd ,&T op in twee delen : 
één deel waarin alleen stoffen zitten 
die een significante bijdrage leveren aan 
de matrix (de primaire stoffen) en een deel 
waarin-- çie rest {de secundaire stoffen) wordt 
vertegenwoordigd . 
Nu zijn er twee mogelijkheden: 
~ Ag,pri1 is niet singul i er. 

Men kan dan P vervangen door 
fpril • Ag,pri1 nd,pril Ag,pri1T 
en de hierdoor verkregen matrix E 
gebruiken we voor de evenwichtsberekening . 

.Q Ag,pri1 is wel singulier. 
Dit betekent dat f!,ri1 ook 
singulier is. 
De oplossing bestaat er dan uit de 
afhanke 1 ijke rij en van f!,ri1 te 
vervangen door een lineaire combinatie van 
rij en van fsec - Asec !ld,sec Asec . 

l Er ZlJn beperkingen van chemische aard aan de 
stoffen die in het systeem voor kunnen komen. 
Dit kan bijvoorbeeld beteken dat rang A a h < 1 
dus dat het aantal onafhankelijke stoffen kleiner 
is dan het aantal elementen. Dit houdt in dat de 
matrix A vervangen moet worden door 
een kleinere matrix A' waarvan de rang 
gelijk is aan h en dat deze matrix niet gegeven 
wordt ten opzichte van een basis van 1 elementen 
maar ten opzichte van een basis van h 
onafhankelijke stoffen zodat ook de vector Q 
moet worden vervangen door een vector Q' ten 
opzichte van de nieuwe basis. Deze manipulatie 
is in principe gelijk aan die in de 
stoichiometrische methode van Brinkley (S 3.2.1). 

A De ni-waarden kunnen name 1 ijk vele decades uit elkaar 
liggen. zelfs zoveel dat 'double precision' nie_t helpt. 
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White pakt het probleem eenvoudiger aan : 
hij voegt een aantal onafhankelijke stoffen toe 
die zijn opgebouwd uit de oorspronkelijke 
elementen zodat 1 constant blijft en h toeneemt 
(58WHI). Het nadeel van deze aanpak is dat die 
stoffen over het algemeen nauwelijks voorkomen 
in de evenwichtssituatie en dus toch tot 
numerieke problemen aanleiding kunnen geven. 
Nu zijn er weer twee mogelijkheden: 
~ de rang van Ag' is ge 1 ijk aan die van A' . 

De stoffen die de basis van A' vormen zijn dus 
allen gasvormig. 
E' is nu singulier als de h x (t-m+l) matrix 
[Ag '·Dg' Av' ] singu 1 i er is. 
Om E' regulier te maken moet men een aantal 
vaste- of vloei-stoffen uit Av' weg laten en wel 
zodanig dat de resulterende matrix [Ag '·Dg' Av•J 
regulier is 
Dit houdt dus een verlaging in van het aantall 
stoffen dat in het systeem is toegestaan. 

b de tweede mogelijkheid is dat de rang van Ag' 
kleiner is dan h en dit betekent dat er vaste 
stoffen of vloeistoffen in de set 
basisstoffen voorkomen.. In dit geval is het 
soms mogelijk de hoeveelheden van deze stoffen 
direct, dus voor de eigenlijke berekening, 
uit de massabalans A'•n' - Q' 
te berekenen (83NOL paper 2) . 

De controle van de coëfficiëntenmatrix E 
bij elke iteratieslag worden uitgevoerd 
gecondenseerde stoffen die in de berekening 
principe bij elke iteratie kan veranderen. 

op singulariteit moet 
waardoor de set van 
worden meegenomen in 

Op de vraag welke stoffen men aan de basis-set 
wordt in de volgende paragraaf teruggekomen. 

moet toevoegen 
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s 3.4 De beginschatting en keuze van basisstoffen. 

Een probleem dat zowel bij de stoichiometrische 
niet-stoichiometrische methodes voorkomt is dat 
beginschatting (Qb, nb) en de keuze van de 
basisstoffen (zie de vorige paragrafen). 

als de 
van de 

Er moet aan de beginschatting een aantal eisen gesteld wo:cden: 

-hij mag geen negatieve ~-waarden bevatten, 
-hij mag niet te ver van de evenwichtswaarden verwijderd ZlJn, 
het is beter een intelligente keuze te maken dan een slag in 
de lucht! 

-bij de schatting moet een juiste keuze van de set te berekenen 
basisstoffen worden gedaan (om singulariteit van de 
stoichiometrische matrix N, respectievelijk de coëfficiënten
matrix r te voorkomen (zie s 3.3 resp. s 3.3.1). 

De beginschatting hoeft echter niet te voldoen aan de massabalans 
An - Q bij de meeste algorithmes omdat hieraan na de eerste 
iteratie meestal vanzelf al wordt voldaan. (Uitzondering:Brinkley) 
Voor het probleem van de beginschatting zijn verschillende 
oplossingen bedacht: 

1 de eenvoudigste oplossing 
(primaire stoffen) gelijke 
beginhoeveelheden van de rest 
op nul. Hierdoor wordt in het 
voldaan. 

is: kies voor de bas1sstoffen 
hoeveelheden en stel de 
(afgeleide. secundaire stoffen) 
algemeen niet aan de massabalans 

2 bij de methode van Brinkley (S 3.2.1.) moet de volgende 
oplossing gebruikt worden als eenmaal een set van 
basisstoffen is gekozen: kies voor de basisstoffen 
beginhoeveelheden .!kb = ~c-!Q en ste 1 de rest nul. 

3 een andere methode die bij de stoichiometrische algorithmes 
wordt toegepast zorgt er voor dat niet de slechste set van 
basisstoffen wordt uitgekozen. Men voert hiertoe een vector f in 
die uit twee verschillende delen bestaat: 
een deel waarin basisstoffen zitten: 

fc ... ~c-L.Q - _&:-1·Actnd - nc (th 40) 
en een deel waarin de overige stoffen worden vertegenwoordigd: 

n Po Kp,z 
( th 41) (fd)z = 

Men gaat daarna de norm van f minimaliseren naar n voor 
verschillende sets van basisstoffen. 
De set die de laagste waarde voor de norm oplevert wordt in de 
eigenlijke evenwichtsberekening gebruikt en de waarde van n 
waarbij dat minimum wordt bereikt wordt als beginschatting 
genomen. Het nadeel van deze methode is dat er een set van 
niet-lineaire vergelijkingen moet worden opgelost zodat het 
middel bijna net zo erg is als de kwaal (76HOL pag.l32). 
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4 een derde stoichiometrische methode is: rangschik de reacties z 
naar opklimmende reactieconstante ~,z (De belangrijkste 
reacties hebben de laagste index) en los op 

~,z • Ft (nt.O.O, .· .. ,0) (th 42) 
waarbij geldt 

z 
Fz(nt.n2 •.... nz.o.o ..... 0) ... lT 'Pi/Po)Vl• 

i-1 
Dit geeft de startwaarde ntb voor de belangrijkste component. 
Los verder op: 

~,z ... Fz ( ntb. mb •... , nbz-1 , nzb, 0, 0, ... , 0) ( th 43) 
waardoor bij gegeven startwaarden ~b voor j ... 1.2 •... ,z-1 
een startwaarde ~b wordt bepaald enz. 
(70ZEG pag.131). 

5 Benader G door: 

G' - n·g' ( th 44) 

met J.Li' - J.Li • + R T ln(P/Po) . ( th 45) 
voor i•1,2, ... ,m 

J.l.i I - J.Li (th 46) 
voor i- m+l,m+2, ... ,t 

G'is dus lineair geworden in n. zodat geprobeerd kan worden het 
probleem: G' is minimaal 

A·n ... 12 Cth 47) 
ni 2 0 

met (bijvoorbeeld) een Simplex-algorithme op te lossen (83NOL 
pag.18, 68SMI, 70ZEG pag.l31) 
Deze oplossing bestaat niet bij een onmogelijke combinatie van 
meegegeven stoffen, temperatuur en druk, doordat bijvoorbeeld 
in het evenwicht alleen gecondenseerde stoffen voorkomen die 
bij de gegeven temperatuur een te lage dampdruk hebben om de 
gespecificeerde druk p te kunnen leveren. 
De remedie is dan toevoeging van extra stoffen (meestal gaat · 
het hier dus om gassen) . 
Het Simplex-algorithme kan ook een oplossing geven, waarbij de 
hoeveelheid van één of meer gassen nul is. Smith (68SMI) lost 
dit op door de hoeveelheden van de betreffende gassen een zeer 
lage positieve waarde te geven. Dit leidt echter bij het 
BNR-algorithme al snel tot singulariteit van de E matrix. 
Noläng's oplossing (83NOL, § 3.3.1) best~at uit het toevoegen 
van stoffen aan de set die in de berekeningen wordt meegenomen. 
Hij heeft hiervoor een procedure ontwikkeld die uitgaat van 
een nieuwe set van meegegeven stoffen. Deze set bestaat uit de 
gassen waarvoor gold ni ... 0 en een bepaalde lineaire 
combinatie van de overige stoffen. _ 
Met deze set stoffen wordt een nieuw minimalisatie-probleem 
(analoog aan (th 47)) gevormd, waarvan de oplossing wordt 
gebruikt om, samen met de stoffen waarvoor ni ~ 0 een 
nieuwe set van meegenomen stoffen te vormen. (Vergelijk met 
68DAN pag.lOO e.v.). 
De oplossing waarbij de hoeveelheden van één of meer 
gecondenseerde stoffen nul is is geen probleem. 
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s 3.5 Niet-ideale stoffen. 

De algorithmes die tot nu toe ZlJn besproken voeren 
evenwichtsberekeningen uit voor ideale mengsels (zie hoofdstuk 2) 
van ideale gassen en niet-mengende incompressibele vloeistoffen 
en vaste stoffen. In_principe kunnen deze algorithmes ook werken 
voor ideale mengsels van niet-ideale gassen (bij gegeven 
temperatuur en druk) omdat voor deze gassen de chemische 
potentiaal als volgt kan worden geschreven: 

JJi • JJi • + R T ln (Ti (pi) Pi/Po) (th 48) 

zodat er een, zij het ingewikkelder uitdrukking ontstaat voor 
JJi waarbij, evenals bij een mengsel van ideale gassen geldt: 

als i t- j 

zodat n•g geen mengtermen bevat. 
Dit laatste is wel het geval bij niet-ideale mengsels, omdat 
daarbij n • n (Pi, Pj, ... , T) zodat de algori thmes hieraan 
aangepast moeten worden (zie 76HOL pag.170 e.v.). 
Ideale mengsels van gecondenseerde stoffen (hoofdstuk 2) leveren 
minder moeilijkheden op (zie formule (th 13)) omdat ze een zelfde 
benadering·vragen als ideale gasmengsels (70ZEG pag.73), terwijl 
niet-ideale mengsels exact dezelfde problemen veroorzaken als 
niet-ideale gasmengsels (vergelijk (th 10) met (th 14)). 
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s 3.6 Thermochemische data. 

Voor de thermochemische berekeningen is de u· van de in het 
systeem aanwezige stoffen nodig, oftewel de molaire Gibbs vrije 
energie dGf" voor de vorming van deze stoffen uit de 
elementen A bij de heersende temperatuur en standaard druk. 
In de literatuur (Barin Knacke, JANAF, CATCH) kan men tabellen 
vinden waarbij voor verschillende stoffen de volgende data wordt 
gegeven: 

de standaard vormingswarmte ~Hf" 
de standaard entropie s· 
(d.w.z. bij T ~ 298.15 Ken p = 1 atm) 
een uitdrukking voor de warmtecapaciteit 
Cp • (oH/ oT) p 
de overgangswarmte(s) met bijbehorende 
temperaturen. 

Met G =H-TS, H(T) = H(T0 )+jCp dT' en S(T) = S(T0 )+jCp/T' dT' 
kan hiermee de juiste waarde van ~Gf" worden berekend. 
De database EKVIBASE die bij EKVICALC behoort is gebaseerd op 
Barin en Knackeen JANAF, met als uitdrukking voor Cp: 

(th 49) 

Bij de JANAF en CATCH-tabellen is er naar gestreefd om uit de 
~=ta die van verschillende experimenten afkomstig zij~ een zo 
consistent mogelijke database te vormen. 
De experimentele methodes berusten op de analyse van 
evenwichten (bijvoorbeeld door massaspectrometrie (77FAR), 
calorimetrie) . 
Voor stoffen waarvan geen experimentele gegevens voorhanden zijn 
wordt vaak een schatting gemaakt die uitgaat van de data van 
stoffen die uit dezelfde elementen zijn opgebouwd (76HOL pag.201) 
of van stoffen met dezelfde structuur en opgebouwd uit elementen 
die tot dezelfde hoofdgroep behoren (82DIT). Als voorbeeld van het 
eerste geval kan de ~Hf" van SiOF2 in JANAF worden beschouwd, 
die wordt geschat uit de ~Hf· van SiF4 en Si02 . 
Een voorbeeld van de tweede methode is de ~~· van SiOF 
volgens Dittmer (82DIT). De absolute onnauwkeurigheid van de 
geschatte waarden is ongeveer 20 kJ/mol voor ~~· 
Men kan deze geschatte waarden eigenlijk niet in 
evenwichtsberekeningen gebruiken (76HOL pag.201). InS 5.2 zal dit 
met een voorbeeld geïllustreerd worden. 
In Appendix 3 is een overzicht van de in de berekening gebruikte 
thermochemische data en hun herkomst gepresenteerd. De absolute 
onnauwkeurigheid in de vormingsenthalpie ~Hf" is in de orde 
van 1 kJ/mol (0.01 eV) en die van s· is in de orde van 1 J/mol K. 

A noot: in principe kan men in plaats van elementen ook 
(samengestelde) stoffen kiezen. 
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hoofdstuk 4 Afwijkingen van chemisch evenwicht. 

De SiF4-~ gasontlading die in dit afstudeerwerk is onderzocht 
wordt gekenmerkt door de volgende parameters: 

-druk : 0.1 tot 10 mbar; 
-gedissipeerd vermogen: ongeveer 300 Watt in 420 ~; 
-gasf low 10 tot 500 seem:;· 
-er wordt (met het blote oog zichtbaar) licht uitgezonden. 

De berekeningen van het chemisch evenwicht gelden echter alleen 
voor gassen en vloeistoffen die in thermodynamisch evenwicht 
verkeren en dat is in de beschouwde gasontlading niet het geval. 
Het feit dat er licht wordt uitgezonden betekent namelijk dat in 
het plasma de 'Detailed Balance' niet opgaat : het evenwicht 
tussen emissie en absorptie van dezelfde straling is verloren. 
Het spectrum van het licht uit zowel de SiF4- als de 
SiF4-~-ontlading vertoont banden die afkomstig ZlJn 
van SiF2 en SiF (87SAE pag.106). Omdat de bindingsenergie van een 
fluoratoom in SiF4 gelijk is aan 6.95 eV (87SAE pag.33) kan deze 
dissociatie niet door molekuulbotsingen worden veroorzaakt bij een 
temperatuur van 1000 K (de 'gas'-temperatuur zal zeker niet hoger 
liggen). De elektronen in de ontlading kunnen echter wél die 
benodigde energie opbrengen maar dat betekent dat de elektronen
temperatuur ongelijk is aan de gastemperatuur. 
Bij een elektronentemperatuur van 12000 K heeft ongeveer 0.5 % 
van het totale aantal elektronen genoeg energie om de 
dissociatie van SiF4 te veroorzaken. Hierbij is aangenomen dat de 
elektronenenergie een Maxwell-verdeling vertoont. Dit is 
waarschijlijk niet· het geval. zodat eigenlijk niet van één 
temperatuur mag worden gesproken (86MUL). 
De Maxwellverdeling geldt namelijk als: 

en 

en 

ne < 6• 1027 Te3/2 exp (E/kTe)_) 

ne > 6· 10-2 na 

ne > 1.4· lo-7 Te2/d 

( th 50) 

( th 51) 

(th 52) 

met ne - elektronendichtheid in m-3 
E - verwachtingawaarde kinetische 

energie = 3/2 k Te 
Te • elektronentemperatuur in eV 
na = atoomdichtheid (of molekuul -

in m-3 
d • afmeting plasma in m 

Bijvoorbeeld als Te= 11650 K = 1 eV. de gasdruk p = 1 mbar en 
d - 24 mm resulteert dit in 

ne < 2· 102B m-3 
ne > 8· 1020 m-3 
ne > 6· 1014 m-3 

(Th.50a) 
(Th.51a) 
(Th.52a) 

Bij een ionisatiegraad van 1 %geldt (als er alleen'positieve 
ionen worden gevormd) dat ne•1o-2 na zodat net niet aan 
voorwaarde (th 51) is voldaan. Aan voorwaarden (th 50) en (th 52) 
is in ons geval wel voldaan.In dit grensgeval mogen we toch de 
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elektronenenergieverdeling benaderen door een Maxwellverdeling. 
Uit de bovenstaande twee beschouwingen volgt dus dat voor het 
plasma als geheel n1et één temperatuur is te bepalen maar dat er 
een verschil is tussen de elektronentemperatuur Te, de 
fotonentemperatuur nv (waardoor de energiedistributie van de 
fotonen wordt bepaald) en de· gastemperatuur (van de molekulen en 
atomen in het gas) . Nu is er in principe ook per atoom- of 
molekuulsoort onderscheid te maken tussen de atoomtemperatuur Ta 
(de temperatuur die samenhangt met de kinetische energie van de 
atomen en molekulen), de excitatietemperatuur Texc (van de 
atomaire of moleki..t1aire excitaties die eigenlijk nog 
onderverdeeld moeten worden in elektronische excitatie, 
vibrationele excitatie en rotatie (86MUL pag.38)) en de 
ionentemperatuur (de kinetische energie van de ionen). 
De kinetische energie van de gasdeeltjes is in ons geval in 
thermisch evenwicht omdat er genoeg botsingen per seconde tussen 
de verschillende gasdeeltjes plaats kunnen vinden. Bij 1 mbar en 
een gastemperatuur van 300 K ZlJn er 5.5•106 botsingen per 
seconde(87SAE pag.40,72VEP) terwijl het aantal botsingen dat nodig 
is om molekulen die een sterk afwijkende kinetische energie 
hebben aan de evenwichtssituatie aan te passen, veelal niet meer 
dan tien bedraagt . We mogen in dit geval dus één temperatuur Ta 
gebruiken voor alle stoffen op een bepaalde plaats in het plasma. 
Het is echter niet moge 1 ijk één temperatuur Texc en één 
temperatuur~ vast te stellen. 
Op grond van bovensta~nde beschouwing is het dus niet geheel 
onzinnig om chemische evenwichtsberekeningen op het plasma los te 
laten. maar men moet er wel bij stilstaan dat de absolute waarden 
van de evenwichtsconcentraties volgens de berekeningen niet 
overeenkomen met die in het plasma, omdat geen rekening wordt 
gehouden met plasmainvloeden zoals ionen, geëxciteerde molekulen 
en elektronen. 
Een ander probleem is dat het mogelijk is dat het chemisch 
evenwicht in het plasma niet bereikt kan worden omdat hiervoor de 
verblijftijd van het gas in het plasma-gebied te kort is 
(maximaal 0.05 sec.). Het gas doorloopt dus een inhomogeen 
temperatuurstraject zodat men een berekening van de 
gassamenstelling als functie van de tijd zou moeten maken. Coudert 
(82COU) heeft deze berekeningen uitgevoerd voor een 
SiC14-H2-boogontlading met een verblijftijd van 0.001 seconde in 
het plasmagebied met sterke temperatuursgradiënten. (ZieT= f(t) 
in figuur 1 en 2 voor de tijdsafhankelijkheid van de temperatuur) 
Coudert heeft de berekeningen op twee manieren uitgevoerd: 

1 berekeningen van het chemische evenwicht bij de temperaturen 
op de verschillende tijdstippen (waarbij dus wordt aangenomen 
dat het chemisch evenwicht zich instantaan instelt); 

2 berekeningen waarbij de snelheden kx van de moge 1-ijke 
reakties worden gebruikt. Hierbij is uitgegaan van de ideale 
gaswet en diffusie-termen zijn verwaarloosd. 

Deze twee berekeningen 
volgende resultaten: 

geven voor het genoemde plasma de 
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figuur 1: Evenwichtsberekeningen 

voor een SiC14-Hz-boogontlading (82COU) 
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.figuur 2: Kinet1sch model. 
voor een SiC14-H2-boogont 1a.ding · ( 82COU) . 

De verschillen tussen de resultaten zijn vrij groot, let hierbij 
vooral op de eindconcentratie van silicium en het op gang komen 
van de dissociatie van SiCl4. Er moet wel opgemerkt worden dat de 
temperatuurgradiënten in dit systeem veel groter zijn dan in de 
SiF4-02-gasont 1 ading. 
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Een laatste punt waarop het SiF4-~- plasma afwijkt van het gas 
zoals dat in de berekeningen wordt gezien is het vóórkomen van 
ionen en vrije elektronen. 
Mexmain e.a. (83MEX) hebben thermochemische berekeningen 
uitgevoerd aan onder andere Si~-Ar-mengsels, waarin i.t.t. het 
EKVICALC-progr~a wél ionen en elektronen zijn meegenomen. Uit 
hun resultaten blijkt dat de molfracties van de ionen Si+ in 
dit geval pas bij 2500 K groter dan lo-b worden (bij een druk 
van 10 mbar) . 
In het programma EKVICALC kunnen in principe geen ionen worden 
meegenomen omdat er geen rekening wordt gehouden met de 
neutraliteitsvoorwaardè· (een extra 'massabalans') .Door elke stof 
in het systeem van een extra 'element' Y te voorzien (een 
elektron in de buitenste schil) kan echter de 
neutraliteitsvoorwaarde in de massabalans worden 
ondergebracht:met de neutrale stof XY correspondeert dan een 
eenwaardig positief ion X en een eenwaardig negatief ion XYY. 
Hoewel ionen in het algemeen energetisèh gunstiger reageren dan 
overeenkomstige molekulen (zelfs radicalen) in overeenkomstige 
processen (87SAE pag.13) blijken in een SiF4-~-mengsel de 
raakties waarbij ionen zijn betrokken niet tot Si~ te leiden 
(87SAE pag.35). 



~ 29 -

hoofdstuk 5 Berekeningen en resultaten 

s 5.1 Inleiding. 

Met het al eerder genoemde programma EKVICALC zijn berekeningen 
uitgevoerd aan het evenwicht. van SiF4-02- en SiC 14-02-mengse ls. 
De berekeningen zijn in twee groepen te onderscheiden: 
-de bepaling van het evenwicht als functie van de temperatuur. 
-de bepaling van de verandering van het evenwicht tengevolge van 
een geforceerde dissociatie als functie van de temperatuur. 

Illustratief voor het verschil tussen SiF4 en SiCl4 is wat 
betreft de vorming van Si02 de volgende figuur (figuur 3). 
In deze figuur staat de reaktiewarmte ~ uitgezet van de 
reakties: 

SiF4 + Û2 ~ SiOl + 2 F2 (br 1) 
SiC14 + 02 ~ Si02 + 2 Cl2 (br 2) 
met lilir - blif (Si02) +2 ·AH; (X2) -AHf (SiX4) -ARt (Ü2) (br 3) 
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figuur 3: Reactiewarmte als functie van temperatuur voor 
reactie (br 1) en (br 2) . 

Als A.Hr > 0 
zonder extra 
zien dat de 
al bij 3000 K 

(endotherme reaktie) verloopt de reaktie niet 
energietoevoer. Het is in figuur 3 duidelijk 
vorming van Si02 uit SiCl4 volgens (br 2) 

optreedt. 

te 

De berekeningen in de rest van dit hoofdstuk zijn uitgevoerd voor 
drukken van 1 en 100 mbar en temperaturen tussen .500 en 4500 K. 
In de gasontlading zal echter de temperatuur niet hoger dan 1000 K 
worden (zie hoofdstuk 4) en toch wordt daar al Si02 geproduceerd 
(78KUP. 80KUP. 85BEE). 
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s 5.2 Evenwicht in een gasmengsel. 

Eerdere thermo-chemische berekeningen adn SiF4, SiCl4 en/of Û2 
door Amouroux, Mexmain e.a. (79&~0, 83MEX) ten behoeve van de 
fabricage van silicium hadden betrekking op hoge temperaturen 
(wat betreft SiF4 boven 3000 K) en alleen gasvormige 
stoffen. Dittmer (82DIT) heeft wel voor lagere temperaturen 
berekeningen aan Si-O-F-mengsels uitgevoerd, waarbij ook vaste 
stoffen werden toegestaan (figuur 4). (~ is de hoeveelheid van 
element M) 

p 

lbarl 1 

-TIK/ 

figuur 4: Chemisch evenwicht volgens berekeningen van Dittmer. 
(p • 10 mbar; Sill:FI':QI! • 1:2:1) (82DIT) 

Dittmer heeft echter thermochemische data gebruikt die in het 
algemeen afwijken van die in EKVIBASE (de database van EKVICALC). 
Een voorbeeld van het gevaar dat het gebruik van inconsistente 
schattingen voor thermochemische data oplevert wordt in de 
volgende twee figuren gegeven. In figuur 5 zijn berekeningen aan 
SiCl4 uitgevoerd waarin data van Dittmer is gebruikt. In figuur 6 
zijn data gebruikt uit EKVIBASE, behalve voor Si2Cl5, Si2Clb en 
Si3Cls omdat deze stoffen niet in EKVIBASE zijn opgenomen. 
Er treden door het gebruik van verschillende databases duidelijke 
verschillen op. 
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figuur 5: Het chemische evenwicht van siliciumchloriden volgens 
data van Dittmer (82DIT) (p = 0.13 mbar; Sie:cle = 1:4) 

11~------------------------------------------------------, 

U I S1Cl4 

u·• 

u"' 
0 
E 

..., 

".J c 
:J 
0 
E 
(1) 

10-< 

18"' 

11"' 

Temperature 

figuur 6: Het chemische evenwicht van siliciumchloriden volgens 
data uit EKVIBASE (p ~ 0.13 mbar; Sie:cle = 1:4). 
(gecombineerd met data van Dittmer) 
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In alle volgende berekeningen wordt gebruik gemaakt van data uit 
EKVIBASE. tenzij het anders staat aangegeven. 
De 'thermische dissociatie' van SU'4 en SiC14 is in onderstaande 
figuren weergegeven (figuur 7 t/m 10). 
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figuur 7: De thermische dissociatie van siliciumfluoriden. 
( p • 1 mbar; Si e : .re • 1 : 4) . 
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figuur 8: De thermische dissociatie van siliciumfluoriden. 
(p- 100 mbar; Si!!:F! = 1:4). 
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figuur 9: De thermische dissociatie van siliciumchloriden. 
(p • 1 mbar; Sie:cle • 1:4). 
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figuur 10: De thermische dissociatie van siliciumchloriden. 
(p ... 100 mbar; sie:cle = 1:4). 
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Als eerste valt op dat SiCl4 bij lagere temperaturen dissociëert 
dan SiF4. 
Een tweede verschil is het gedrag van SiCl3/SiCl2 ten opzichte 
van SiF'3/SiF2. SiF3 bereikt een iets hogere I topwaarde I dan SiFz. 
terwijl SiCll ten opzichte van SiCl2 achterblijft. 
Het derde verschil is het geringe voorkomen van F2 ten opzichte 
van Cl2. 
Omdat de thermische dissociatie van SiF4 pas boven 1500 K een rol 
gaat spelen is de vorming van Si~ niet te verwachten via reakties 
waarin langs thermische weg gevormd silicium is betrokken dat 
vervolgens wordt geoxideerd. 
De vorming van Si~ kan echter ook via een ander 
reaktiemechanisme verlopen,bijvoorbeeld: 

SiF4 + 
SiOF2 + 

~ ~ Si OF2 + 0 + F2 
0 ~ Si~ + F2 

(br 4) 

Een aanWlJZing dat zulke processen plaats kunnen vinden is het 
vóórkomen van polymeren (SiOt.sF)n in de depositie die gevormd wordt 
uit een plasma bij 400 K en een druk van 1 mbar (78KUP). 
De volgende serie figuren toont het chemisch evenwicht als 
functie van de temperatuur voor een druk van 1 mbar in 
SiF4-02-, respectieve 1 ijk SiC 14-02-mengse ls. 
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figuur 11: Het chemisch evenwicht in het SiF4-~-systeem. 
( p ... 1 mbar; si e : f'e : oe = 1 : 4: 2) 
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figuur 12: Het chemisch evenwicht in het SiCl4-~-systeem. 
( p • 1 mbar ; S ie : C 1 e : (:ft = 1 : 4 : 2) 
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figuur 13: Het chemisch evenwicht in het SiF4-~-systeem 
zonder Si OF2 . 
( p • 1 mbar; Si e :Fe :oe = 1 : 4 : 2) 
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figuur 14: Het evenwicht in het SiCl4-02-systeem met vaste stof. 
(p - 100 mbar; Sie:cle:oe = 1:4:2) 

In de berekeningen ZlJ n de in EKVIBASE aanwezige d.ata van SixOyFz, 
respectievelijk SixOyClz gebruikt met x, y en z geheel en 
x == 0 of 1. De stoffen Si2Fs. Si2Fó, Si3Fa, Si2Cl5. Si2Cló en Si3Cla 
zijn dus niet meegenomen, evenals de gecondenseerde fasen van 
Si02. Omdat van SiOCl2 geen thermochemische data 
beschikbaar zijn (Dittmer (82DIT) geeft wel een schatting) is in 
figuur 13 SiOF2 weggelaten voor een eerlijke vergelijking. 
Het is echter duidelijk dat SiOF2 bijna dezelfde 
temperatuursafhankelijkheid vertoont als SiF3 en dat het weglaten 
van SiOF2 nauwelijks invloed heeft op het vóórkomen van Si02. 
Bij een vergelijking van figuur 11(Si0F2 meegenomen) en 13 (Si0F2 
niet meegenomen) met figuur 12 (SiC14) valt de verschuiving van 
het algemene patroon over ongeveer 900 K op. Verder vertoont het 
SiCl4-02-systeem een hoge maximale Si02-concentratie (1000 maal de 
hoogste concentratie bij SiF4) en geringe concentraties SiCl3 en 
sic 12. 
Als ook vast en vloeibaar Si02 wordt toegelaten zijn de 
verschillen nog treffender : bij SiC14 komt b1j lage temperaturen 
S:i02 voor (zie figuur 14) en bij SiF4 niet (zelfde resu 1 taat als 
in figuur 11 respectievelijk 13). 
Op grond van de berekeningen zou men kunnen 
de dissociatie van SiF4 naar SiF3 de remmende 
dissociatie van SiF3 (en SiOFz) naar SiF2. 
Si02-piek ten opzichte van de SiF4-flank 
namelijk overeen met die van de Si02-piek 
SiCl4-flank in figuur 12. Dit duidt erop dat 
siliciumtetrahalogenide in beide gevallen het 

concluderen dat niet 
reaktie is maar de 
De plaats van de 
in figuur 13 komt 
ten opzichte van de 
dissociatie van het 
zelfde effect heeft. 
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figuur 15: Het chemisch evenwic~t in het SiCl4-02-systeem. 
(p • 100 mbar; Sie:cle:oe'• 1:4:2) 

11 
p 

11' 
Sil4•t.:02 

~~·I 

~ 0 _, 

0 
E 

.... 11-l c 
:J 
0 
E 
(1J 

!t .... 

11 .. 

11 .. 

tl_, 

'·" 0.51 1.01 !. 

Temperalure 

figuur 16: Het chemisch evenwicht in het SiF4-02-systeem. 
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De bij deze dissociatie gevormde produkten hebben echter wel een 
duidelijke invloed op de hoeveelheid kwarts. Op deze aspecten zal 
in de volgende paragraaf worden teruggekomen. 

Naast de invloed van de temperatuur zou ook die van de totale druk 
belangrijk kunnen zijn. In figuur 15 en 16 is het chemische 
evenwicht gegeven voor een druk van 100 mbar. 
De opmerkingen die gemaakt zijn bij figuur 12 en 13 (voor een 
druk van 1 mbar) gaan hier nog steeds op. Bovendien geeft 
verhoging van de druk ook een verhoging van de temperatuur waarbij 
de dissociatie begint (geheel volgens Le Chatelier-'t Hoff) zoals 
in onderstaande grafiek getoond wordt. 
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figuur 17: De temperatuur waarbij de SiF4-concentratie 
tot 1 % van de oorspronkelijke waarde is afgenomen CTtr.> 
en de temperatuur waarbij de maximale Si~
concentratie wordt bereikt CTux) als functie van 
de druk p (volgens EKVICALC-berekeningen met 
(Sie:Fe:oe = 1:4:2) 

In figuur 18 is het maximale rendement van de omzetting van 
SiF4+~ naar Si02 als functie van de druk uitgezet en hieruit is 
op te maken dat de druk slechts een geringe invloed heeft op 
het rendement als het thermodynamisch evenwicht is bereikt. 
Een andere parameter die de concentraties in het chemisch 
evenwicht beïnvloedt is de Si:F:O-verhouding csie:Fe:oe). 
In de onderstaande figuren ZlJn de resultaten weergegeven voor 
een aantal verschillende Si:F:O-verhoudingen: 
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figuur 18: Het maximale rendement (Si~/Sie) in het 
SiF4-~-systeem. 
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figuur 19: Het chemisch evenwicht in het SiF4-~-systeem. 
( p = l mbar; si e : pe : oe = 1 : 4 : 0 . 05) 
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figuur 20: Het chemisch evenwicht in het SiF4-~-systeem. 
( p - 1 mbar ; s ie : pe : oe - 1 : 4 : 0 . 5 ) 
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figuur 21: Het chemisch evenwicht in het SiF4-~-systeem. 
(p ... 1 mbar; Sie:pe:oe .. 1:4:20) 
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De verhouding tussen de maximale Si02-hoeveelheid en de maximale 
Ol-concentratie blijkt nauwelijks af te hangen van de 
oorspronkelijke Si:F:O-verhouding. Tevens blijkt dat de 
SiC-hoeveelheid in het temperatuursgebied van 3000 tot 3800 K een 
waarde aanneemt die zo groot mogelijk is en slechts beperkt 
wordt door de hoeveelheid van het element (Si of 0) dat in de 
beginsamenstelling het minst voorkomt. 
De vorming van SiO gaat zelfs ten koste van het atomaire zuurstof 
(zie de 'deuk' in de 0-hoeveelheid in figuur 19 en 20). 
Uit figuur 20 blijkt verder dat de afname van SiO bij 3800 K 
gepaard gaat met een toename van 0 (wat te verwachten was) maar 
ook van 02 en Si()z. Deze laatste twee stoffen komen bij die 
temperatuur echter slechts in zeer lage concentraties voor zodat 
in de praktijk van dit effect nauwelijks iets te merken zal zijn. 
Bij een SiCl4-02-mengsel (figuur 22 en 23) neemt SiO weer het 
meest schaarse element volledig op, maar nu in een 
temperatuurgebied van 2000 tot 3800 K. Een groter verschil met 
SiF4 is dat de verhouding tussen de maximale hoeveelheid Si02 en 
de hoeveelheid van het element 0 nu wel van de Si:Cl:O-verhouding 
afhangt: bij ongeveer 1500 K bindt Si02 zoveel mogelijk zuurstof. 
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figuur 22: Het chemisch evenwicht in het SiCl4-02-systeem. 
(p - 1 mbar; sie:cle:oe - 1:4:0.05) 

dat een chemische reaktie in 
tot een efficiënte 

Alle voorgaande figuren laten zien 
een normaal SiF4-0z-gasmengsel niet 
produktie van kwarts zal leiden. Bij 
dit wel mogelijk te zijn. 

een SiCl4-02-mengsel blijkt 

In de Vvlgende paragraaf zal worden geprobeerd met behulp van 
.thermodynamische berekeningen een uitspraak over de verandering 
van reaktiemechanismes ten gevolge van plasma-invloeden te doen. 
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figuur 23: Het chemisch evenwicht in het SiCl4-~-systeem. 
(p- 1 mbar; Sie:cle:oe = 1:4:20) 
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s 5.3 Berekeningen aan het verstoorde evenwicht 

In deze paragraaf worden twee methodes besproken om met chemische 
evenwichtsberekeningen de invloed van het plasma op de ligging 
van het chemische evenwicht te onderzoeken. Beide methodes ZIJn 
gebaseerd op de extra dissociatie van bepaalde soorten molekulen 
in het plasma ten opzichte van een 'normaal' gasmengsel. 
In de eerste methode wordt één van die molekulen weggelaten uit 
de verzameling stoffen die in de berekening worden meegenomen. 
Dit komt overeen met volledige dissociatie van dat molekuul. In 
werkelijkheid komt dit natuurlijk nooit voor maar op deze wijze 
kan de invloed van de dissociatie van dat ene molekuul op de 
evenwichtssamenstelling onderzocht worden. 
In figuur 24 is SiF4 uit de verzameling stoffen weggelaten en in 
figuur 25 zowel SiF4 als SiF2. De hoeveelheden van de elementen 
zijn niet veranderd. 
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figuur 24: Het verstoorde chemisch evenwicht in het 
SiF4-02-systeem. SiF4 is volledig gedissociëerd. 
(p- 1 mbar; Sie:re:oe = 1:4:20) 

In vergelijking met figuur 21 valt op dat bij lagere temperaturen 
(beneden 1000 K) naast SiF3 respectievelijk SiOF2 en Ü2 ook F. F2 
(wat te verwachten is). OLF en F20 voorkomen. De laatste drie stoffen 
zijn in figuur 21 nauwelijks aanwezig. De overige veranderingen 
zijn niet zo groot: SiF3 neemt in figuur 24 de rol van SiF4 over 
en in figuur 25 is dat voor SiOF2 weggelegd. 
De koppeling tussen de aanwezigheid van SiF3 en SiOF2 (zie 
figuur 11 en 19 t/m 21) is in figuur 24 verdwenen. Wat betreft de 
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SiF4 en SiF3 zijn volledig gedissociëerd. 
( p - 1 mbar; si e : pe : oe - 1 : 4 : 2 0) 
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figuur 26: Het verstoorde chemisch evenwicht in het 
SiF4-0:2-systeem. 02 is volledig gedissociëerd. 
( p - 1 mbar; si e : pe : oe - 1 : 4 : 2 0) 
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vorming van 5102 is er niet veel veranderd. In het eerste 
geval (alleen SiF4 verboden) is dat niet vreemd omdat SiF4 al 
dissociëert bij de temperatuur waarbij het meeste SiÜ2 wordt gevormd. 
In het tweede geval kan SiOF2 de rol van SiF3 volledig overnemen 
ten koste van de Ü2-concentratie. Het is energetisch dus zeer 
ongunstig bij lage temperaturen SiF2 te vormen. 

We kunnen irt plaats van SiF4 natuur! ijk ook 02 dissociëren ( zie 
figuur 26, i7 en 28) . 
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figuur 27: Het verstoorde chemisch evenwicht in het 
SiF4-02-systeem. 
Û2 en SiF4 zijn vo !ledig gedissoc i ëerd. 
( p - 1 mbar; Si e : pe : Cfl - 1 : 4 : 2 0) 

In dit geval blijkt bij lage temperaturen al SiÜ2 gevormd te worden 
(tot 1200 K). waarna SiOFL SiF4 en SiO het silicium voornamelijk 
binden. Vanaf 2000 K is de situatie bijna gelijk aan die van 
figuur 21 (geen extra dissociatie), alleen de SiOFz-hoeveelheid 
is iets hoger ten koste van SiF4. 
Wat zegt dit nu over de reakties in het plasma? Niet zoveel, want 
er is een overmaat aan atomair zuurstof aanwezig, zodat er bij 
lage temperaturen welhaast SiÜ2 (en het vreemde molekuul Ü2F) ~ 
worden gevormd. omdat het systeem vooral bij lage temperaturen zo 
weinig mogelijk atomair zuurstof wil bevatten. 
Om deze reden zijn de berekeningen aan zuurstofrijke systemen 
waaruit SiF4, respectievelijk SiF3 en SiF4 zijn weggelaten (figuur 
24 en 25) overgedaan voor zuurstofarme systemen (vergelijk met de 
'normale' situatie in figuur 19). 



- 46 -

Jl 

u' ----· , 
02? 

Jo'f 
SiC 

3 

"i 
I -0 

E 

.,.> 10-2 
c 
:J 
0 
E 
co 

u·] 

JO"' 

JO .. 

Temperat.ure 

figuur 28: Het verstoorde chemisch evenwicht in het 

Jl 

10 I 

to·1 

JO"' 

0 
E 

.,.> w• c 
::) 
0 
E 
co 

JO ... 

JO"' 

JO .. 

11 .. 
1.11 I. 

· SiF4-02-systeem. 
Oz, SiF4 en SiF3 zijn volledig gedissociëerd. 
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SiF4-02-systeem. SiF4 is volledig gedissociëerd. 
( p - 1 mbar; si e : pe :oe = 1 : 4: 0. 05) 
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Het verschil tussen figuur 29 (zuurstofarm) en figuur 24 
(zuurstof rijk) (waarin beide keren alleen SiF4 is wegge laten) 
komt vooral tot uiting in de Si02,aax/O! en Si0F2,•ax/oe-verhouding 
(voor zuurstofarm: 7· lQ-5 respectievelijk 0.25; voor zuurstofrijk 
4.5•10-4 respectievelijk 0.015) o In de zuurstofarme situatie 

'gaat de vorming van SiOF2 duidelijk ten koste van de aanwezigheid 
van Si02 (en SiO). Omdat de Sie:oe-verhouding is veranderd is ook 
de Si0/0!-verhouding veranderd vanwege.het al eerder geconstateerde 
feit dat SiO bij 1 mbar tussen 3000 en 3800 K in een zo groot 
mogelijke hoeveelheid voorkomt. 
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figuur 30: Het verstoorde chemisch evenwicht in het 
SiF4-02-systeem 0 

SiF4 en SiF3 zijn volledig gedissociëerd. 
(p - 1 mbar; Sie: pe: oe • 1:4: 20) 

In figuur 30, waar SiF4 en SiF3 ZlJn uitgesloten,blijkt bij lage 
temperaturen al het zuurstof in SiOF2 te gaan zitten, terwijl het 
resterende silicium in de vorm van SiF2 voorkomt.Verder is te zien 
dat tussen 2200 K en 3000 K Ü2 nog even de kop opsteekt en een 
tien keer zo hoge concentratie bereikt dan Si02 in hetzelfde 
temperatuursgebied; met andere woorden: zelfs een overmaat van 
SiF2 leidt niet· tot de toename van Si02, zelfs als d·aarvoor genoeg 
02 aanwezig is 0 

In de nu volgende serie figuren is t~kens 02 volledig 
gedissociëerd (vergelijk met figuur 26 t/m 28) o 
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figuur 31: Het verstoorde chemisch evenwicht 
SiF4-02-systeem. 
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02 is volledig gedissociëerd. 
(p- 1 mbar; sie:F!:oe .. 1:4:0.05) 
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figuur 32: Het verstoorde chemisch evenwicht .in het 
SiF4-02-systeem. 
Û2 en SiF4 zijn volledig gedissociëerd. 
(p- 1 mbar; Sie:F!:oe- 1:4:0.05) 
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In figuur 31 is de rol van Si~ helemaal 
overgenomen door SiOF2 terwijl 02F aanwezig 
temperaturen. Als SiF4 verboden wordt (figuur 32) 
temperaturen ~F aanwezig maar SiOF2 moet he·t veld 
al het silicium in Si~ terecht komt. 

uitgespeeld en 
is bij lage 

blij ft bij lage 
ruimen omdat 

Als ook Si~ wordt verboden bindt SiOF2 al het zuurstof, waarna 
SiF2. F2 en F het resterende fluor en silicium verdelen, zodat 
nu 02F uit de boot valt. 
Dissociatie van zuurstof levert dus thermodynamisch gezien alleen 
kwarts op als er een overmaat aan zuurstof aanwezig is 
(zie fig 26 t/m 28). 
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figuur 33: Het verstoorde chemisch evenwicht in het 
SiF4-02-systeem. 
~. SiF4 en SiF3 zijn volledig gedissociëerd. 
( p - 1 mbar; si e : pe : oe ... 1 : 4 : 2 0) 
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De tweede methode die gebruikt is om de invloed van het plasma op 
de evenwichtssamenstelling te onderzoeken is minder radicaal dan 
de eerste. De extra dissociatie van bepaalde molekulen (door 
elektron-molekuul-botsingen of een ander min of meer selectief 
proces) wordt nu geforceerd door de vormingsenthalpie ÀHf" van het 
te dissociëren molekuul te verhogen. Hiervoor is in het programma 
EKVICALC een mogelijkheid opgenomen. 
Het is dus mogelijk de dissociatiegraad van het betreffende 
molekuul continu te veranderen maar de dissociatiegraad kan niet 
worden ingesteld op een van te voren vastgelegde waarde. 
In de onderstaande figuren Cf.iguur 34 en 35) is de invloed op 
de evenwichtssamenstelling te zien van de verhoging van de À~· 
van achtereenvolgens ~ en SiF4 bij 1 mbar en 2500 K. 
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SiF4-~-systeem ten gevolge van de verhoging van 
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We willen nu bij een bepaalde temperatuur en druk de AHf• van ~ 
respectievelijk SiF4 zodanig vergroten dat de verhouding 0/~ 
respectievelijk SiF3/SiF4 met 1 % wordt verhoogd ten opzichte van 
de normale evenwichtssituatie bij die temperatuur en druk. 
Er is gekozen voor een vaste relatieve verhoging van de 
dissociatiegraad om bij alle temperaturen een gelijkwaardige 
verandering te verkrijgen. Was namelijk gekozen voor een constante 
absolute verandering in de dissociatiegraad dan had dat bij lage 
temperaturen, waar de dissociatiegraad klein is, zeer grote 
gevolgen gehad en bij de hoge temperaturen juist zeer geringe. 
Er is gekozen voor een kleine verandering omdat zo het systeem niet 
geheel anders wordt. Het gaat ons namelijk om de richting van de 
verandering in vergelijking met de 'totaal andere' systemen uit de 
eerste methode. De waar~e van de verandering (1%) is arbitrair. 
Voor de bepaling van de benodigde grootte van de verandering van 
AHj· (d(Am·>> is een iteratief proces gebruikt waarbij voor een 
bepaalde waarde van de d(AHf•) het chemisch evenwicht bij een 
vaste temperatuur werd berekend, de verandering in de dissociatie
graad werd bepaald en aan de hand daarvan d(AHf 0

) werd aangepast. 
Dit proces moet voor elke temperatuur afzonderlijk worden 
uitgevoerd. 
Na gemiddeld twee iteraties was een verandering in dissociatie
graad van (1 ± 0.02) % bereikt. De benodigde verhoging van AHf• 
ligt in de orde van 3 meV. De absolute onnauwkeurigheid van Am· 
is over het algemeen groter, maar dat levert geen problemen op 
omdat de interesse niet uitgaat naar absolute waarden voor 
de invloed van de verandering van AHf• maar naar de richting van 
die invloed. Wat wel een probleem kan opleveren is de stabiliteit 
van het rekenprogramma. Bij een verandering van A~· met enkele 
tienden elektronvolt is van instabiliteit nog niets te merken. 
In figuur 34 en 35 hebben de veranderingen in de samenstelling 
namelijk telkens de zelfde richting en bij instabiliteit van het 
programma zouden de veranderingen sterk fluctueren. 

In onderstaande figuur is de verandering van de samenstelling 
van het SiF4-02-systeem weergegeven onder invloed van een 
verhoging van de 0/~-verhouding met 1% Op de y-as staat de 
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figuur 36: De relatieve verandering van de evenwichtssamenstelling 
als gevolg van 1% extra dissociatie van~. 
(Sie:re:oe =- 1:4:0.05) 
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figuur 38: De relatieve verandering van de evenwichtssamenstelling 
als gevolg van 1% extra dissociatie van O:. 
(Sie:Fe:oe "" 1:4:20) 

relatieve verandering uitgezet van de hoeveelheid van elke stof 
ten opzichte van de normale situatie (waarin dus niet aan de 
thermodynamische data gesleuteld is). Hierbij is gebruik gemaakt 
van een positieve en een negatieve logaritmische schaal. 
De gasdruk bedraagt steeds 1 mbar. 
In het algemeen laten deze figuren zien dat er geen ernstige 
stabiliteitsproblemen optreden. Er is hierop mogelijk één 
uitzondering: in de figuren 37 en 38 ZIJn de resultaten van F20 
niet opgenomen. Van deze stof, die slechts in. zeer kleine 
hoeveelheden voorkomt ( < lQ-14 mol), variëert de relatieve 
verandering sterk. 
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tabel 1: De relatieve verandering van F20 als gevolg van 1% 
extra dissociatie van~-
(tussen haakjes: F20/Sie in het 'normale' geval) 

Temperatuur 

1000 K 
1500 K 
2000 K 
2500 K 
3000 K 

1.5% 
1.3% 
1.0% 
0.1% 
0.0% 

oe /Sie 

0.05 

( 10-2b) -17000% 
< 1o-19) -3000% 
(lo-15) -1200% 
(10-14) -740% 
(1o-1b) -600% 

2 20 

( 10-23) -17000% ( 1 0-23) 
( 10-lb) -3000% (lo-1ó) 
( 1o-13) -1200% ( 1o-13) 
< 1 o-12 > -740% (10-11) 
(lo-12) -600% (lo-12) 

Uit tabel 1 blijkt dat er een onderscheid gemaakt moet worden 
tussen de zuurstofarme en de niet-zuurstofarme situatie. Terwijl 
de absolute verandering in de hoeveelheid atomair zuurstof in de 
zuurstofrijke situatie ( Sie:Fe:~ • 1:4:20 ) een factor 100 groter 
is dan die in de zuurstofarme situatie is. het verschil in de 
verandering van FzO een factor 105 . Zou deze verandering een 
chemische oorsprong hebben dan zou men ook een vergelijkbare 
verandering in gelijksoortige schaarse molekulen <FO, ~F. Fz) 
verwachten. 
Een andere verklaring voor dit gedrag zou dus de numerieke 
instabiliteit kunnen zijn. Er blijkt verder bij sommige 
berekeningen niet geheel aan de massabalans voldaan te zijn (in 
het ergste ~eval was er een relatieve afwijking van 4·1~5 in de 
totale hoeveelheid van het element F). In een latere versie van 
het EKVICALC-programma is een verbetering aangebracht in het 
stopcriterium voor de iteraties die worden uitgevoerd bij de. 
berekening van het chemisch evenwicht. Hierdoor is het probleem 
mogelijk opgeheven. 
Ondanks de bovengenoemde moeilijkheid is uit de 
verschilberekeningen toch een indicatie te halen over de invloed 
van de dissociatie, vooral wat betreft de stoffen die in een 
redelijk hoge concentratie voorkomen. 
De extra dissociatie van ~ (fig.36, 37 en 38) heeft een afname 
van de hoeveelheid Si, SiF, SiF2. SiF3 en SiF4 tot gevolg en een 
toename van SiOFz, SiO, F, ~F en FO. Bij lage 
temperaturen (minder dan 2000 K) is er over het algemeen een 
afname van de hoeveelheid kwarts terwijl er bij hogere temperaturen 
een duidelijke toename van de hoeveelheid kwarts is (ongeveer 1%). 
Als de temperatuur boven 3000 K komt is de invloed van de extra 
dissociatie van ~ op de andere stoffen niet meer merkbaar. Dit is 
logisch: bij 3000 K is het ~ al zo ver gedissociäerd dat een 
kleine extra dissociatie in absolute zin nauwelijks extra 
atomair zuurstof oplevert en dus nauwelijks invloed op het 
evenwicht uitoefent. 
Een verhoging van de dissociatiegraad van SiF4 (gedefiniäerd als 

SiF3 I SiF4 .) met 1% geeft het volgende resultaat: 
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figuur 39: De relatieve verandering van de evenwichtssamenstelling 
als gevolg van 1% extra dissociatie van SiF4. 
(Si e : pe : ~ - 1 : 4 : 0 . 05) 
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figuur 40: De relatieve verandering van de evenw1chtssamenstelling 
als gevolg van 1% extra dissociatie van SiF4. 
(Sie:f!!:~ ..o 1:4:2) 
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figuur 41: De relatieve verandering van de evenwichtssamenstelling 
als gevolg van 1% extra dissociatie van SiF4. 
csie:f!:oe- 1:4:20) 



- 55 -

Ook nu weer zijn de veranderingen in F20 zeer groot en ze hebben 
hetzelfde verloop (qua grootte én richting) als in het geval van 
extra~ dissociatie. Dit duidt er nog eens op dat er sprake is 
van instabiliteit, omdat het blijkbaar voor het effect van een 
kleine verstoring niet uitmaakt waar die verstoring vandaan komt. 
De meest opvallende effecten van de extra dissociatie van SiF4 
zijn: afname van SiO en Si en toename van F, F2 en SiOF2. 
De overige stoffen vertonen een warrig gedrag. Si~ neemt over het 
algemeen af maar vertoont ook enkele 'uitschieters'. Hieruit 
blijkt dat Si~, S en SiO met F en F2 reageren naar SiOF2. 

Uit het feit dat 0 en ~ niet of nauwelijks veranderen (zelfs in 
het zuurstofarme systeem) kan worden afgeleid dat de toename in 
SiOF2 niet door een reaktie van SiF3 en zuurstof is verooraakt. 
Voor het SiF4-~-systeem mag men dus de conclusie trekken dat de 
dissociatie van ~. en niet de dissociatie van SiF4, 
verantwoordelijk is,voor de produktie van Si~. 
Verder valt de concurrentie op die Si~ ondervindt van 
blijkt ook uit figuur 26 tot en met 28 en 31 tot 
(waarbij 02 volledig gedissociëerd was. volgens 
methode) . 

SiOF2. Dit 
en met 33 
de eerste 

Ook op het SiCl4-02-systeem is de methode van de extra 
dissociatie toegepast. Vanwege het gebleken belang van SiOF2 is in 
tegenstelling tot methode 1 wél SiOCl2 meegenomen in de 
berekeningen. Hierbij zijn de (geschatte) thermodynamische data 
van Dittmer gebruikt (82DIT). 
Ook de thermochemische data van ~Cl 
volgens: 

zijn geschat, en 

.6.Hf• (~Cl) • .6.Hf• (02F) + 2• (.6.Hf• (0Cl)-.6.Hf• (OF)) 
- -27.69 kJ/mo 1 (br 4) 

wel 

(dus met gebruikmaking van de bindingsenergie van 0-Cl, resp. 0-F) 
en s· <OzCl) = s· <02F> + s· (Cl20) - s· <F20> 

~ 279 J/mol K (br 5) 

(waarbij OzC 1 met C 120, F20 en 02F is verge 1 eken omdat ze 
hetzelfde aantal atomen bevatten). 
Extra dissociatie van 02 geeft het volgende beeld: 
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figuur 42: De relatieve verandering van de evenwichtssamenstelling 
als gevolg van 1% extra dissociatie van 02. 
(Sie:cle:oe- 1:4:0.05) 
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figuur 43: De relatieve verandering van de evenwichtssamenstelling 
als gevolg van 1% extra dissociatie van ~-
(Sie:cle:oe- 1:4:2) 
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figuur 44: De relatieve verandering van de evenwichtssamenstelling 
als gevolg van 1% extra dissociatie van ~. 
csie:cle:oe .. 1:4:20) 
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figuur 45: De relatieve verandering van de evenwichtssamenstelling 
als gevolg van 1% extra dissociatie van SiCl4. 
(Sie:cle:oe = 1:4:0.05) 
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Er is dus weer een toename van Si~ opgetreden en een afname van 
SiCl4, SiCl3, SiCl2, SiCl en Si. Cl20 gedraagt zich netjes, in 
vergelijking met F20, en is evenals SiClz, ClO en QzCl 
toegenomen. 
Extra dissociatie van SiC14 (fig.45, 46, 47) heeft een afname van 
Siüz en een toename van zowel SiCl3 als SiCl2 en SiCl tot gevolg. 
BiJ temperaturen boven 1500 K is zelfs dat effect verdwenen omdat 
SiCl4 dan al zo schaars is dat de opbrengst van SiCl3 en Cl bij 
extra dissociatie van SiCl4 absoluut gezien niets voorstelt. 
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figuur 46: De relatieve verandering van de evenwichtssamenstelling 
als gevolg van 1% extra dissociatie van SiCl4. 
(Sie:cle:oe • 1:4:2) 
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figuur 47: De rela~ieve verandering· van de evenwichtssamenstelling 
als gevolg van 1% extra dissociatie van SiCl4. 
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De conclusie van alle voorafgaande beschouwingen is dat het voor 
de vorming van kwarts uit zuurstof en siliciumfluoride of 
-chloride op thermodynamische gronden waarschinlijk efficiënter is 
eerst (alleen) het zuurstof te dissociëren en vervolgens het 
siliciumhalogenide toe te voegen (bij een temperatuur van 
ongeveer 2500 K voor het hoogste rendement van Si~-productie uit 
SiF4 en 02) . Voor SiCl4 is deze dissociatie niet echt nodig omdat 
er (weer op thermodynamische gronden) een omzettingsrendement van 
100% haalbaar is (zie figuur 22 en 23). 
In de praktijk blijkt dit percentage ook gehaald te zijn (85BAC). 
Het simuleren van de (extra) dissociatie van slechts enkele 
componenten van het systeem op de getoonde twee manieren is 
natuurlijk een grove simplificatie van de invloed die een echt 
plasma heeft op het chemisch evenwicht. 
Zo kunnen in principe alle molekulen een extra dissociatie 
ondervinden. Ook excitatie van de molekulen (electronisch. 
vibrationeel) kan van invloed zijn op de chemische samenstelling 
van het plasma. 
De waarde van de gebruikte methodes ligt dan ook niet in het 
berekenen van de plasma-samenstelling maar in het bepalen van de 
richting van de verandering van de samenstelling door een 
specifieke plasmainvloed. 

In het tweede deel van dit verslag zal de opstelling 
beschreven voor experimenteel onderzoek naar de reakties 
SiF4-. SiCl4-. Oz-. SiF4+~- en SiC14+02-ontlading. alsmede 
resultaten van de eerste metingen. 

worden 
in een 
de 
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DEEL 2. 

Massaspectrometrisch onderzoek. 

hoofdstuk 6 Beschrijving van de opstelling 

s 6.1 Inleiding 

Eén van de manieren om de samenstelling van een gasontlading te 
onderzoeken is massaspectrometrie. De kwalita~ieve interpretatie 
van massaspectra is in principe vrlJ eenvoudig (zie bijvoorbeeld 
66MAC) maar. zoals zal blijken. de kwantitatieve interpretatie 
vertoont enkele moeilijkheden. 
In dit hoofdstuk zal de opstelling beschreven worden waarmee 
massaspectroscopisch onderzoek aan een gasontlading kan worden 
verricht. 
De opstelling bestaat uit vier delen: 
-het gasontladingsgedeelte (zie § 6.2); 
-de massaspectrometer (zie S 6.3); 
-het vacuumsysteem ten behoeve van de massaspectrometer (S 6.4); 
- de computer en de bijbehorende electronica voor de sturing van 

de massaspectrometer en de verwerking van de signalen (§ 6.5). 
Tevens zullen de mogelijkheden van de opstelling in het kader van 
het SiF4-project besproken worden. 
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s 6.2 Het gasontladingsgedeelte. 

Het gasontladingsgedeelte begint met een inlaatsysteem voor 
zuurstof, SiF4 en SiCl4 waarmee, oorspronkelijk door simpele 
naaldventielen en op dit moment door middel van flowcontrollers, 
de hoeveelheid gas die door het ontladingsgedeelte stroomt kan 
worden geregeld. 
De eigenlijke ontlading vindt plaats in een op het inlaatsysteem 
aangesloten kwartsbuis met een binnendiameter van 23 mm en een 
dikte van 1 mm. De totale lengte van de buis is ongeveer 1.5 m. De 
buis wordt aan het andere uiteinde afgepompt (rotatiepomp Leybold 
D16BC) . 
Zonder gastoevoer kan in dit systeem een druk van lo-3 mbar worden 
bereikt. 

A,B kwarts vensters 
C,D balgen 
! rooster in de wand 

van de goli'pijp 
P gaatje in de buis 

~ quartz 

~ aluminium . 

- operwng 

H waterlo&d 
I .agnetron 
J aacnetronvoeding 
IC tuner 

(uit 87SU) 

figuur 48: Het microgolfsysteem. 

Door middel van een U-vormig microgolfsysteem (figuur 48) wordt 
energie aan het gas in de ontladingsb~is toegevoerd. Als bron van 
microgolfstraling is een magnetron (Toshiba 2Ml72AH, frequentie 
2455 ± 50 MHz, rendement: 70%. maximaal vermogen: 1 kW ) gebruikt 
dat wordt gevoed door een tweefasig gelijkgerichte variabele 
hoogspanningsvoeding (spanning tot -3~3 kV). Het systeem is 
opgebouwd uit standaard R26 golfpijp (86.4 x 43.2 mm) zodat het in 
een TEtn-mode opereert met een golflengte van 17.3 cm. 



- 61 -

t elektrische 
veldlijnen_ 

voorunzicht zijaanzicht 

figuur 49: De ~t-mode. 

Het systeem bevat verder nog een tuner en een waterload. 
De tuner bestaat uit drie geleidende schroeven op een kwart 
golflengte afstand van elkaar die via de brede zijde van de 
golfpijp in het systeem kunnen worden gedraaid om het verlopen 
van de afstemming van- het systeem door het gevormde plasma te 
compenseren. De waterlead (een glazen buis waardoor water stroomt) 
steekt aan het eind van het systeem door de golfpijp en is 
aangebracht om resterende microgolfstraling te absorberen. 
Het geheel is dus ontworpen als lopende-golf-systeem. 
Op de bodem van de U-vormige pijp ligt de ontladingsbuis in de 
voortplantingsrichting van de microgolven. In de buis is een 
klein gaatje aangebracht (0 - 10 urn), waardoor deeltjes vanuit de 
gasontlading naar de massaspectrometer kunnen bewegen. 
Dit gaatje wordt ook wel de nozzle genoemd. 

Omdat het niet praktisch is om het hele golfsysteem vacuum te 
pompen zijn er in de twee poten van het systeem vacuumdichte 
kwartsvensters aangebracht. Er is kwarts gebruikt omdat dit weinig 
microgolfvermogen absorbeert of reflecteert, een lage uitzettings
coëfficiënt heeft en ook vacuumtechnisch geen problemen oplevert. 
In een later stadium zijn Noril-vensters beschikbaar gekomen, die 
betere eigenschappen moeten hebben. Deze vensters zijn nog niet 
uitgeprobeerd. 
In de poten van de golfpijp heerst de normale atmosferische druk 
terwijl de bocht in de golfpijp vacuum wordt gepompt (door een 
diffusiepomp met Peltier baffle) tot een druk van 3· 10-6 mbar. 
De afsluiting tussen de ontladingsbuis en de buitenwereld bestaat 
uit twee balgen aan weerszijden van de golfpijp, waarin een 
0-ring is aangebracht. De balgen zorgen er voor dat de 
kwartsbuis kan uitzetten, wat nodig is gezien de temperatuur van 
de buis als er een ontlading in staat (tot ongeveer 1000 K : de 
buis straalt soms rood licht uit maar smelt niet). Tevens zorgen 
de balgen er voor dat er nauwelijks microgolfstraling langs de 
buis lekt (87SAE pag.84). 

een rooster in de wand van de 
staat loodrecht op de 
microgolven om een zo laag 
en reflectie van de straling te 

Het afpompen geschiedt via 
golfpijp. Het rooster 
voortplantingsrichting van de 
mogelijke uitkoppeling, absorptie 
verkrijgen. 
In de bodem van de golfpijp zit 
ontladingsbuis_ ook een gat ( 
(tweede) vacuumsysteem ( S 6.4 ) 
bevindt. 

ter hoogte van het gaatje in de 
0 = 1 cm ) dat leidt naar het 
waarin zich de massaspectrometer 
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s 6.3 De massaspectrometer. 

De massaspectrometer (Balzers QMG511) bestaat uit drie delen: 
een ionisatiekamer. waarin de molekulen uit het plasma door 
elektronen worden geïoniseerd. waarna de ionen uit de kamer 
worden getrokken; 
een quadrupoolsysteèm, dat de ionen selecteert op de 
massa-ladingverhouding (m/q); 
een elektronenversterker, die de ionen detecteert, en als 
signaal een puls van ongeveer 30 ns (per ion) afgeeft. 

Het geheel ziet er zó uit: 

figuur 50: De massaspectrometer. 

~ !!Dlekulen afbuigcondensator 

l-rr---~=;;tt;:~~ 

-+-+--- electrenen 
vermenigvuldiger 
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s 6.3.1 De ionenbron. 

De elektronen die in de ionenbron voor de ionisatie zorgen worden 
door een gespiraliseerde wolfraam-gloeidraad gevormd waardoor een 
gelijkstroom van ca. 2 Ampère loopt. 
De elektronen worden uit de gloeidraad getrokken en verder 
versneld door plaat C (de wand van de ionisatiekarner) die ten 
opzichte van aarde op een spanning van 80 V staat en ten opzichte 
van de gloeidraad op een variabele spanning Vele (in de praktijk 
tussen 0 en 100 V) . (Zie figuur 51 en 52) . 

figuur 52: De ionenbron. 

1011ea .... 

A: gloeidraden in de ionisatie

kamer 

B: spanningsbron welke de elec

trenen energie regelt 

C: geladen plaat welke zorgt 

voor de versnelling van de 

electrenen . 
D: geladen plaat welke ervoor 

zorgt dat de ionen de ioni

satiekamer worden uitgetrokken 

figuur 53: De voeding van de ionenbron. 
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De molekulen komen loodrecht op het vlak van tekening binnen (zie 
ook figuur 50·) in het door C omsloten gebied waar ze worden 
geïoniseerd. De positieve ionen worden door plaat D (op -140 V) 
uit de ionisatiekamer getrokken in de richting van de quadrupool. 
De variatie van de versnelspanning Vele is nodig omdat er bij 
elektron-molekuul-botsingen naast ionisatie ook dissociatie 
plaatsvindt. Willen we de samenstelling van het plasma met de 
massaspectrometer bepalen dan moet er onderscheid gemaakt worden 
tussen molekuulfragmenten die in het plasma ontstaan en 
molekuulfragmenten die in de ionisatiekamer ontstaan. 
Omdat elk dissociatie- en ionisatieproces een 
drempelenergie van de elektronen vraagt (de 
respectievelijk ionisatiepotentiaal (zie o.a. 77ROS 
kan door verlaging van de elektronenenergie telkens 
processen onmogelijk worden gemaakt. 

specifieke 
appearance-. 
voor data)) 

een aantal 

De elektronenenergie Eele (in eV) hangt met de spanning Vele (in V) 
samen op de volgende manier: 

Eele = Vele - x + c5 - A.V 

met x = uittreepotentiaal van wolfraam (gloeidraad) 
( = 4.56 eV. zie 69PAG pag.28) 

(mas. 1) 

o = correctie ten gevolge van de spanningsval over de 
gloeidraad (zie onder) 

A.V a door ruimtelading veroorzaakte correctie 

De spanningsval waarvan bij correctie 
ongeveer 4 Volt en is gelijk aan de 

sprake 
spanning 

is 
Vg 

bedraagt 
die de 

gloeistroomvoeding moet leveren. 
Als de gloeidraad een homogene 
vooral elektronen vertrekken van 
die op de laagste potentiaal staat 

temperatuur zou hebben zouden 
het uiteinde van de gloeidraad 
(figuur 53). 

_ \\!tf elektronen r · · ~ "".... ... · ····1 gloe1draa.d 

T1~------------------~ 
V) Vc 

Velo~ 
Vg 6 

-
figuur 53: De correctie c5 in ~le als de gloeidraad een homogene 

temperatuur heeft. 
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~oor de warmtegeleiding van de pootjes ontstaat er echter een 
l~hom~gene ~emperatuur: de temperatuur bij de pootjes is lager dan 
d1e mldden 1n_de gloeidraad. De elektronen ontstaan op de plaats 
waar de ~unst1gste combinatie van temperatuur en potentiaal heerst 
en dus n1et meer op de laagste potentiaal (zie figuur 54). 

~~J// elektronen 

rn·~··nn•] gloeidraad 

V f Vc 

Vele~--~-- jf~} 
figuur 54: De correctie 6 in ~le als de gloeidraad een 

inhomogene temperatuur heeft. 

Naast het aantal verschillende dissociatieprocessen hangt 
r'latuurl ijk ook de elektronenstroom Iele van Vele af. Iele is bij te 
regelen door middel van de gloeispanning Vg waardoor echter 6 
weer verandert. In hoofdstuk 8 zal hierop worden teruggekomen. 
In correctie ~v wordt de verandering van het elektrisch veld 
tussen de gloeidraad en de ionisatiekamer (plaat C) door ruimte
lading meegenomen. Bij een elektronenstroom Iele van 1 mA kan dit 
effect in de orde van 1 Volt liggen (vergelijk met 66FON pag.400). 
Er moet ook nog rekening gehouden worden_met het feit dat de 
elektronenenergie niet scherp bepaald is maar een Maxwellverdeling 
vertoont. 
Hoewel de ionenbron dus niet ideaal is zijn er toch metingen 
gedaan van het massaspectrometersignaal als functie van de 
elektronenenergie ( zie de ionisatiecurves inS 7.6). 
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s 6.3.2 Het quadrupoolsysteem. 

De ionen die uit de ionisatiekamer zijn getrokken komen in het 
quadrupoolsysteem terecht, waar de selectie op de 
massa-ladingverhouding (m/q) plaatsvindt. 
Dit systeem bestaat uit vier staven met een lengte van 200 mm. 
De ionen bewegen in de richting van de as van de staven door het 
systeem (zie figuur 55). 

2~ 
I!:J[_+Vcao.._. 

----....J '--------------1 1.....---..J 
ionenbron stavensysteem detector 

figuur 55: Schematische voorstelling van het quadrupoolsysteem 
( ro = 3 . 45 mm) . 

Op de staven zijn kruisgewijs een gelijkspanning U en een 
wisselspanning met amplitude V (met frequentie f = 2.2 MHz) 
aangebracht. Selectie van een m/q-waarde geschiedt door 
instelling van V, waarbij men meestal de verhouding U/V 
constant houdt, waardoor ook d(m/q)/(m/q) (de relatieve breedte 
van het mig-interval dat door de quadrupcol wordt geselecteerd) 
constant is (79BAL). 
De fractie van in de ionisatiekamer gevormde 
massa-ladingsverhouding die uiteindelijk 
heenkomt hangt natuurlijk sterk af van 
76SHE) en de resolutie (m/q)/(d(m/q) , maar 
een vaste U/V-verhouding) . 

ionen met de juiste 
door de selectie 

de geometrie (77ARO, 
ook van de massa (bij 

Deze fractie kan over een massabereik van enkele a.m.u. enkele 
procenten dalen (58PAU), vooral als de U/V-verhouding 
helemaal constant is. 

niet 

Aan het uiteinde van de quadrupcol is een afbuigcondensator 
aangebracht waardoor de ionen worden afgebogen naar de detector 
maar eventuele doorgelaten fotonen worden opgevangen. 
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s 6.3.3. De detector. 

De door het massafilter doorg~laten ionen worden gedetecteerd met 
een elektronenversterker (multiplier) die bestaat uit 18 koper
beryllium-dynedes en een totale versterkingheeft van 106 à 107. 
In dit onderzoek is alleen met positieve ionen gewerkt. Hiertoe 
is de kathode op een spanning van ongeveer -2 kV gebracht 
(terwijl de anode op aardpotentiaal staat). 
Dit betekent tevens dat éénwaardige ionen met een energie van 
ongeveer 2 keV op de kathode vallen omdat ze ontstaan op een 
potentiaal van ongeveer 80 Volt. 
De detectie-efficiency van de multiplier, dit is de verhouding 
tussen het aantal ionen die een te detecteren elektronenpuls geven 
en het aantal ionen met dezelfde energie die op de eerste dynode 
vallen, wordt bepaald door de elektronenopbrengsten ~ van de 
verschillende ionen bij botsing met een koper-beryllium-dynode 
(zietabel2): 

tabel 2: De elektronenopbrengst 

waarde energie 
exp. van ion 

~ ( 02+) I '6 (Ar+) 1.29 3 keV 
~ (N2+) 1'6 (Ar+) 1.35 3 keV 
'6 ( N2++) I '6 (Ar+) 1.52 3 keV 
'6 ( o+ ) 1 '6 < Ar+ > 1. 22 5 keV 
'6 ( W ) I '6 ( Ar+ ) 1.16 5 keV 

~ 

dynedes 

?? 
?? 
?? 

Cu-Be 
Cu-Be 

ref. 

75MAR 
75MAR 
75MAR 
76FEH 
76FEH 

Omdat de waarden voor 02++ niet bekend zijn zijn de waarden voor 
stikstof ter vergelijking meegegeven. Voor '6(02++) kan in eerste 
benadering die van N2++ worden genomen. 

De detectie-efficiency zal voor een schone dynode ongeveer 60% 
bedragen {vergelijk met 81PEA). 
Vervuiling van de dynodes, vooral met koolwaterstoffen, kan de 
versterking en efficiency sterk reduceren. Door verhoging van de 
kathode-spanning kan in dat geval toch nog voldoende signaal 
uit de elektronenmultiplier gehaald worden. 
Gedurende een jaar tijd is de multiplier één keer geregenereerd 
wat een verlaging veroorzaakte van de benodigde kathodespanning 
van -2.9 kV tot -1.7 kV. In een maand tijd steeg deze waarde 
daarna tot -2.0 kV. De tamelijk snelle degeneratie van de 
elektronenversterker kan wellicht voorkomen worden door de 
diffusiepomp die nu de vacuumruimte van de multiplier. afpompt te 
vervangen door_ een pomp van een ander type. 
De multiplier is namelijk erg gevoelig voor vervuiling door 
koolwaterstoffen (81PEA) en die kunnen bij een diffusiepomp 
vrijkomen. Vervanging door een ionenpomp zou een oplossing zijn 
maar er moet dan wel worden voorkomen dat er ionen uit àe pomp de 
multiplier bereiken. Dit gaat in het algemeen beter dan het 
tegenhouden van koolwaterstoffen uit een diffusiepomp. 
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s 6.4 Het vacuumsysteem. 

In het vacuumsysteem bevindt zich de massaspectrometer, zodat er 
naar gestreefd moet worden een zo hoog mogelijk vacuum te 
verkrijgen. Er moet namelijk voor gezorgd worden dat alleen 
gasmo lekulen die rechtstreeks uit de ont l.adingsbuis komen de 
ionisatiekamer bereiken en geen molekulen die uit de buis komen 
maar daarna een groot aantal botsingen ondergaan. Ook moet de 
ionisatiekamer gevrijwaard worden van molekulen die via lekken of 
uitgassing in de vacuumruimte zijn gekomen (achtergrondgas). 
Er moet verder voorkomen worden dat er water in het systeem zit 
omdat SiF4 en water fel reageren. 
Het geheel wordt daarom gepompt met een turbopomp (Leybold 
Turbovac 360C) en kryoschermen. 
Er zijn twee soorten kryoschermen, één op een temperatuur van 
20 K, (gekoeld door een kryopomp Leybold R210 met een koelvermogen 
van 2 W) en één op 80 K (gekoeld met vloeibaar stikstof), zoals in 
onderstaande figuur is aangegeven (figuur 56). 

A golfpijp 
B ontladingsbuis 

C rozzle 
o afstand waarover het microcplfsysteem is opgetild 

E skiimer 

F 80 K schel:m 

G 20 K sdlenn 

H ionisatieki:mer en quadrq;loal 

D 

(uit B7SAE) 

figuur 56: De kryoschermen (Het microgolfsysteem is 'opgetild') 
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De buitenste schermen ZlJn 80 K-schermen die dienen om het 
20 K-scherm te beschermen tegen straling en excessieve vervuiling 
vanaf de wand van het vacuumsysteem. Daarna volgt een 20 K-scherm 
dat de ruimte rondom de ionisatiekamer moet pompen. 
Vanwege de gloeidraad in de ionisatiekamer is binnen het 20K-scherm 
nog een extra stralingsschild met een temperatuur van 80 K 
aangebracht. In dit gedeelte van het vacuumsysteem is buiten de 
kryoschermen een druk gemeten van 5·10-8 mbar als er geen gas in 
de ontladingsbuis wordt ingelaten. Als er 1 mbar ~ in de 
ontladingsbuis aanwezig is heerst er een druk van ongeveer 2•10-á 
mbar. In het relevante gebied, de ionisatiekamer, kan de druk een 
factor 1000 lager liggen als alleen de inlek via het gaatje in de 
ontladingsbuis wordt beschouwd (86TIM pag.8). Het nadeel van deze 
constructie is dat op het 80 K-scherm toch nog veel gas wordt 
vastgevroren dat vooral afkomstig is uit de ontladingsbuis. De 
inlek van gas via het quadrupoolsysteem is door middel van 
teflon afdichtingsringen tussen de kryoschermen onderling en 
tussen het 80 K-scherm en de quadrupcol geminimaliseerd. Er lekt 
natuurlijk nog wel gas vanuit de ruimte waarin de 
elektronenversterker zit via het inwendige van de quadrupcol naar 
de ionisatiekamer (dus tegen de beweging van de ionen in) . 
Bij verhoging van de stroom door de gloeidraad van de 
ionisatiekamer (zie S 6.3.1} neemt de temperatuur van het 
80 K-scherm gedurende enige tijd toe waardoor het vastgevroren gas 
afdampt. 
Het duurt 
ingesteld. 
tijd vaak 
opleveren. 

enige tijd voor dat zich een nieuw evenwicht heeft 
Vooral bij metingen waarbij de gloeistroom in korte 
veranderd moet worden (zie S 7.6) kan dit problemen 

Bovengenoemde maatregelen dienen er voor ~e detectie van 
achtergrondgas door de massaspectrometer te verhinderen. Om te 
voorkomen dat er molekulen uit de buis worden gedetecteerd die op 
weg naar de ionisatiekamer· veel botsingen hebben ondergaan 
(waardoor de chemische samenstelling verandert) is er een ruimte 
tussen het gaatje in de ontladingsbuis en de ionisatiekamer 
waarin het gas uit het plasma supersoon kan expanderen (zie 87SAE 
pag.88). Het nadeel van deze extra ruimte is dat de inlek van 
achtergrondgas groot kan zijn. Daarom is tussen de buis en de 
massaspectrometer een zogenaamde skiromer geplaatst (een conische 
buis met als kleinste doorsnede 0.2 mm) die op het gat in de buis 
wordt gericht. De skiromer kan eventueel op een bepaalde 
potentiaal worden gezet om positieve of negatieve ionen tegen te 
houden. 
Theoretisch is met deze opzet de verhouding tussen het aantal 
molekulen dat direct uit de buis komt en het aantal indirecte of 
uit de achtergrond afkomstige molekulen ongeveer 650 (bij een 
plasma-temperartuur van 600 K. vergelijk met 87SAE pag.101). 
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s 6.5 Ue computer en bijbehorende electronica. 

De stroompulsen uit de elektronenmultiplier, die telkens één 
invàllend ion signaleren, ·worden door een voorversterker 
versterkt en daarna aan een discriminator-pulsshaper toegevoerd. 
De functie van dit apparaat is het uitfilteren (discrimineren) 
van te kleine pulsen en het omvormen van de wel doorgelaten 
van te kleine pulsen(rtliS)die aan een teller toegevoerd kunnen 
worden. Deze teller telt gedurende een bepaalde tijd het aantal 
doorgelaten pulsen bij één bepaalde m/q-verhouding, waarna de 
quadrupcol verstemd wordt naar een andere m/q-verhouding en het 
tellen weer begint enz. De besturing van deze meetcyclus 
geschiedt met een IBM-PC-computer door het programma TMS 
(zie 86TIM voor een beschrijving). In dit programma wordt 
een m/q-interval van 1 (m in a.m.u en q in e) opgesplitst in 8 
kanalen. Hierdoor is het ook mogelijk dubbel geïoniseerde ionen 
met een oneven massagetal te tellen. Het is met deze opzet echter 
niet mogelijk molekulen met een zelfde massagetal te onderscheiden 
op hun kleine massaverschil. 
Omdat de piek van het massaspectrum ten gevolge van een bepaald 
ion tussen twee kanalen in kan vallen wordt ter bepaling van de 
piekhoogte bij een massa-ladingverhouding m/q het 
aantal pulsen in drie kanalen (m/q- 1/8, m/g, m/q + 1/8) opgeteld. 
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s 6.6 De mogelijkheden van de opstelling. 

Om de in deel I van dit verslag behandelde veranderingen van de 
chemische samenstelling van een gas door plasma-invloeden 
experimenteel na te gaan met behulp van de hierboven beschreven 
opstelling zou uit het massaspectrum, zoals dat gemeten wordt, de 
verhouding tussen de aantallen. molekulen in het gas of het plasma 
bepaald moeten worden. 
Hiervoor moeten de volgende eisen gesteld worden: 

de afstand tussen het plasma en de nozzle in de buis moet 
zodanig zijn dat plasmadeeltjes bij dat gat kunnen komen en niet 
daarvóór al uit de microgolfzOne verdwijnen. 
Aan deze eis is in theorie voldaan (86TIM); 
de stroming door de nozzle en skimmer mag de chemische 
samenstelling niet veranderen. 
In 87SAE (pag.93) is aangetoond dat lichte en zware deeltjes in 
gelijke mate door de skimmer worden doorgelaten. Het is echter 
niet duidelijk of er bij de skimmer nog chemische reacties 
plaatsvinden. 

De volgende parameters moeten bekend zijn: 
- de werkzame doorsnede van de te onderzoeken molekulen voor 

ionisatie {ai) door elektronen met energie Eele omdat hierdoor 
de efficiency van de vorming van ionen in de ionisatiekamer 
wordt bepaald. Er moet ook rekening gehouden worden met de 
vorming van meerwaardige ionen; 

- de werkzame doorsnede voor dissociatieve ionisatie O'd bij de 
elektronen-energie ~le (zie S 6.3.1); 
de transmissie-factoren r van de quadrupooi voor de 
verschillende massa's (zie S 6.3.2); 

- de e lektronenopbrengst· 11 van de eerste dynode van de 
elektronenversterker voor de verschillende ionen, (zie S 6.3.3) 

Willen we bij voorbeeld de dissociatiegraad van zuurstof in een 
zuivere zuurstofontlading bekijken dan geldt voor de bijdrage van 
het plasma van het massa-spectrum als wordt aangenomen dat 
er alleen neutralen uit het plasma komen: 

met Û2,1l, Op 

c 
(Ü2], [0] 

X\Y 

ÛZ,p a c O'j (Ü2+) r(()z+) 1! (Ü2+) [Oz] 
Op = c Oi (o+) r(o+) 11 (o+) [0) + 

c O'd (o+\Oz) r(O+) 1! (o+) [Oz] + 
c 01 (Ü2++\02) r <02++) 11 (Ü2++) (02] 

a de piekhoogte van de met 02 respectievelijk 
0 overeenstemmende m/q-verhouding in het massaspectrum 

- evenredigheidsfactor 
- Ü2- respectievelijk 0-concentratie in 

het plasma 
: X afkomstig van Y 

De transmissie r is sterk afhankelijk van m/q en de instelling van 
de RF-generator die de wisselspanning V voor de quadrupoolstaven 
genereert. Hierdoor is r moeilijk af te schatten (58PAU). 
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Voor de werkelijke dissociatiegraad van zuurstof geldt (als r voor 
alle ionen gelijk wordt verondersteld): 

[0] Oï (Ot\Cz) • ~ (Cz+) • Op 

ro.n Oï <o+) ·~co+>· Oz,p 

O'd <o+\Oz> ·~co+> + O'i <Oz++\Oz> • ~ <ez++> 
O'i (o+). ~ (0+) 

Op 
,.. Cl•-- C2 (mas 2) 

Û2,p 

met Cl en ~ constanten die van de afstemming van de RF-generator 
en van de elektronenenergie afhangen. 

De verhouding C2/C1 kan uit een meting van het massaspectrum 
zonder ontlading in de ontladingsbuis bepaald worden. In dat geval 
geldt namelijk dat [0) ... 0 zodat: 

Op _,._ 
(mas 3) 

Cl Û2,p 
De enige bijdargen aan de 0-piek ZlJn in dit geval afkomstig van 
dubbel geïoniseerd 02 en in de ionisatiekamer gedissociëerd Oz. 
De dissociatiegraad van zuurstof in de ontlading kunnen we niet 
absoluut bepalen maar wel genormeerd op Cl (met (mas 2)): 

1 [0] Op C2 -·--- (mas 4) 
Cl [Oz ] Û2,p Cl 

Hierbij moet worden opgemerkt 
werkelijk getelde aantal pulsen 
hoger is dan 02, p • 

dat door het achtergrondgas het 
voor 02 ongeveer een factor 5/4 

Een factor waarmee ook rekening gehouden moet worden is 
tijd van het massaspectrometersysteem. Hieronder verstaat 
tijd die nodig is om één elektronenpuls (dus de detectie 
ion) te verwerken. Zie onderstaande tabel: 

tabel 3: Geschatte dode tijd: 

onderdeel: 
e 1 ektronenmu 1 t j, p 1 i er 
discriminator/pulsshaper 
pulsteller 

dode ti ·d: 
100 ns (79BALl 
100 ns 
200 ns 

de dode 
men de 

van één 

De pulsteller is zó uitgevoerd dat pulsen die tijdens de dode 
tijd tengevolge van een voorafgaande puls binnen komen niet 
alle~n niet worden geteld maar ook geen verlenging van de dode 
tijd veroorzaken(zie S 7.3). 
Tot slot moet nog opgemerkt worden dat er verschillende ionen 
dezelfde m/q-waarde kunnen hebben. In dit onderzoek is dat vooral 
een probleem bij silicium en stikstof (N2) omdat ze beide een 
massa van 28 a.m.u. hebben. 
Om onde·rscheid tussen deze ionen te maken moet naar hun 
isotopenverhouding in het massaspectrum gekeken worden ( tabel 4): 
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tabel 4: In dit onderzoek relevante isotopenverhoudingen (75HAN). 

element: massa: abundantie ( > 0. 1%) : 

Cl 35 75.77% 
37 24.23% 

Si 28 92.23% 
29 4.67% 
30 3.0% 

0 16 99.8% 
18 0.2% 

N 14 99.6 % 
15 0.4% 

Het is met de huidige opstelling niet mogelijk molekulen met 
hetzelfde massagetal op hun (kleine) massaverschil te scheiden. 

In het volgende hoofdstuk zullen de eerste metingen met de 
beschreven opstelling worden weergegeven. 
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Hoofdstuk 7 Resultaten van de experimenten. 

s 7.1 Inleiding 

Tijdens dit afstudee~erk zijn enige experimenten uitgevoerd met 
de massaspectrometer-opstelling die vooral als testmetingen 
beschouwd moeten worden. 
De opstelling was namelijk ontworpen om de chemische 
samenstelling van een complex plasma te onderzoeken, maar gezien 
de in het vorige hoofdstuk besproken moeilijkheden moest eerst 
met een eenvoudig gas getest worden of de chemische samenstelling 
op de lange weg van ontladingsbuis naar elektronenversterker niet 
al te veel verandert en of de vereiste nauwkeurigheid van de 
opstelling voor dit onderzoek wel wordt gehaald. Als test is de 
dissociatie van~ onderzocht. Er is voor zuurstof gekozen 
omdat het zowel in de achtergrond (water en lucht) als in het 
uiteindelijk te onderzoeken gasmengsel (SiF4+02 of SiCl4+02) 
voorkomt. Door deze keuze is de opstelling via twee kanten op zijn 
merites bekeken, namelijk de signaal-achtergrond-verhouding én de 
kwaliteit van de weergave van de chemische samenstelling van het 
plasma. 
Daarnaast zijn enkele metingen verricht omtrent het algemene 
gedrag van de opstelling. 
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s 7.2 Microgolf-vermogen. 

ingekoppelde Er zijn metingen gedaan aan de verdeling van het 
vermogen over de verschillende elementen 
microgolfsysteem. Hiertoe werd een uitkoppelstuk 
verschillende plaatsen in de golfpijp aangebracht. 
richtings-selectieve uitkoppelstuk was een thermistor 
met bijbehorende vermogensmeter (HP432A) gekoppeld. 

van het 
op twee 

Aan dit 
(HP478A) 

Voor de bepaling van het in het plasma gedissipeerde vermogen 
ZlJn metingen onder twee omstandigheden nodig. 
In de ene situatie is het inkoppelstuk tussen de tuner en de 
bocht in de golfpijp aangebracht en in de andere situatie tussen 
de bocht en de waterlead (figuur 57). 

uitkoppelstuk 

figuur 57: Twee opstellingen ten behoeve van de meting van het 
ingekoppelde microgolfvermogen. 

In beide situaties werd zowel het 'heengaande' als het 
'teruggaande' vermogen gemeten. 
Uit deze metingen bleek dat ongeveer de helft van het in het 
microgolfsysteem ingekoppelde vermogen in de bocht wordt 
gereflecteerd (volgens de eerste situatie). zodat er eigenlijk 
niet meer van een lopende-golf-systeem mag worden gesproken. 
Dit kan consequenties hebben voor- de metingen die om nader 
onderzoek vragen. 
Na de bocht (tweede situatie) was nog ongeveer 1/10 van het 
ingekoppelde vermogen over. Aan de waterlead werd hiervan nog 
eens 10% gereflecteerd. Bij .een pure zuurstofontlading (met een 
druk van 10 mbar in de ontladingsbuis) werd tussen de 200 en 300 
Watt microgolfvermogen gedissipeerd. Het gaat hier om het 
vermogen dat in de kwartsvensters. de buis én de ontlading 
opgenomen wordt. De ontlading bleek de afstemmin-g van het 
microgolfsysteem zodanig te veranderen dat het niët mogelijk was 
de dissipatie van de vensters en buis zonder ontlading te meten. 
Bij SiF4 lag het opgenomen vermogen tussen 250 en 350 Watt en was 
dus over het algemeen iets hoger dan dat van zuurstof .. 
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figuur 58: Gedissipef!rd en gereflecteerd microgolfvermogen in een 
02-ont 1 ading als functie van het ingekoppelde vermogen 
(bij verschillende drukken in de ontladingsbuis). 
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.figuur 59: Gedissipeerd en gereflecteerd microgolfvermogen in een 
SiF4-ont lading als functie van het ingekoppelde 
vermogen. 
(bij verschillende drukken in de ontladingsbuis) 
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s 7.3 De dode tijd. 

Om de dode tijd (zie S 6.6) te bepalen is bij verschillende 
drukken onder in de vacuumruimte het aantal pulsen in één kanaal 
geteld gedurende een bepaalde meettijd. De kryopomp was tijdens 
de metingen uitgeschakeld omdat dan de druk in de ionisatiekamer 
kan worden geschat uit de druk bij de ionisatiemanometer die in 
het onderste vacuwngedeelte buiten de kryoschermen is 
aangebracht. 
Voor het aantal pulsen geldt: 

c N 
p = 

t-N·e 

met t a totale meettijd, 
N - aantal pulsen, geteld in tijd t, 
p = druk in onderste vacuumruimte, 

(exp 1) 

c = evenredigheidsconstante voor het verband tussen 
de druk in de onderste vacuumruimte en het aantal 
ionen uit de ionisatiekamer die de 
elektronenversterker bereiken, 

e = dode tijd per puls, 
t-N e = effectieve meettijd. 

oftewel: p/N • c/t + p 6/t (exp 2) 

In onderstaande figuren is p/N uitgezet tegen p. In het ene geval 
is de skimmer op het gat in de ontladingsbuis gericht en in het 
andere geval wijst deskimmer naast het gat. Dit onderschied is 
gemaakt om te onderzoeken of de aanname juist is dat de druk p 
onder in de vacuumruimte evenredig is met de druk in de 
vacuumkamer en zodoende ook met het aantal ionen dat daar 
ontstaat (als de kryoschermen niet werken). 
Uit de figuren bl1jkt dat de dode tijd (6.0 ± 0.5)· lo-7 seconde 
bedraagt. 
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s 7.4 Statistiek. 

Omdat de massaspectrometer di.screte, onafhanke 1 ijke pulsen te 1 t 
geldt voor het aantal getelde pulsen per tijdsinterval een 
Peissenstatistiek die gegeven wordt als: 

Pp (N) • exp ( -1'1) ( exp 3) 
N! 

met ~(N) -kans op N pulsen (in de Poisson-statistiek) 
A - verwachtingswaarde van N. 

Voor grote waarden van N is deze kansverdeling bijna gelijk aan 
de Gaussverdeling: 

1 
Pg (N) • 

(N-tJ) 2 

exp(-
2· 0"2 

met cr - spreiding in meetresultaten = ~N . 

( exp 4) 

Er is bij 30 meetseries, die ieder uit een tiental metingen 
bestonden, de spreiding van de meetresultaten bekeken. De series 
zijn bij verschillende omstandigheden opgemeten zodat het aantal N 
(in één meting) per serie sterk variëerde. De waarde van N liep 
uiteen van 10 tot 3000 in 400 msec. Bij gemiddeld 63 ± 5 % van de 
metingen in één serie lag N in het interval 1'1-~1'1 ... l'l+~N zoals bij 
een Gauss-statistiek ongeveer te verwachten is. Er blijkt dus dat 
de statistiek van Gauss toepasbaar is op onze metingen en dat in 
het algemeen voor de spreiding in de piekhoogtes de waarde ~ mag 
worden genomen. 
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figuur 61: Restgasspectrum. figuur 62: Restgasspectrum 
(kryopomp uit). 

Als de kryopomp niet werkt is vooral de waterpiek sterk aanwezig. 
De verhouding tussen de waterpiek zonder kryopomp en die met 
kryopomp bedraagt 500:1. 

De verhouding tussen de ~-piek in de achtergrondmeting en de 
~-piek die gemeten wordt wanneer door de ontladingsbuis zuurstof 
stroomt bij een druk van 10 mbar is 1 : 140. 
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s 7.6 Ionisatiecurves van zuurstof. 

De ionisatiecurves van z.owel atomair als malekulair zuurstof ZlJn 
opgemeten. In deze curves staat de piekhoogte van het betreffende 
atoom of molekuul uitgezet tegen de versnelspanning van de 
elektronen Veie of de elektronenenergie Eele. 
De curves zijn bepaald_ in vier verschillende situaties: 

situatie a: skimmer op de nozzle gericht en het magnetron uit, 
- situatie b: skimmer QP de nozzle gericht en het magnetron aan, 

situatie c: skimmer nàast de nozzle en het magnetron uit, 
situatie d: skimmer naast de nozzle en het magnetron aan. 

In alle gevallen stroomde er zuurstof door de ontladingsbuis. 
Als het massaspectrum de chemische samenstelling van het gas 
representeert moet er tussen de ionisatiescurves van atomair 
zuurstof in situatie a en die in situatie b een duidelijk 
verschil ZlJn tengevolge van de dissociatie van zuurstof in de 
ontlading. Omdat door de hogere temperatuur van het gas in 
situatie b de stromingseigenschappen van de molekulen sterk 
verschillen van die in situatie a heeft het weinig zin absolute 
piekhoogtes in de ionisatiecurves te zetten. Daarom zijn de 
curves genormeerd op de piekhoogte bij Vele - 80 V. 
Het was misschien beter geweest de curves te normaliseren op de 
maximale piekhoogte maar omdat de ionisatiecurves bij 80 V niet 
meer zo sterk stijgen veroorzaakt de gekozen normalisatie geen al 
te grote problemen (vergelijk met 66FON. pag.404). 
In de onderstaande figuren (figuur 63 en 64) staan de 
ionisatiecurves van 0 en~ uitgezet. Ze zijn gecorrigeerd 
voor de dode tijd maar niet voor de invloed van het achtergrondgas 
(zie hiervoor figuur 12 en 13) . 
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figuur 63: De gemeten ionisatiecurves van 0, genormeerd op de 
piekhoogte bij Vele= 80 V. (x: ontlading aan; 
A: ontlading uit; skimrner is op de nozzle gericht; 
flow: 500 seem; druk in buis: 3.5 mbar: Iele ... 1 mA; 
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figuur 64: De gemeten ionisatiecurves van ~. genormeerd op de 
piekhoogte bij Vele • 80 V. (Omstandigheden: zie fig. 63) 

Uit bovenstaande figuren kan de ionisatiepotentiaal van ~ en de 
'appearance'-potentiaal van o+ uit ~bepaald worden. De bijdrage 
van ~++ aan de piek van atomair zuurstof in het massaspectrum is 
voor elektronen-energieën beneden de 30 eV te verwaarlozen omdat 
de appearance-potentialen van ~++.uit ~ en van ~++ uit ez+ 
groter zijn dan die van o+ uit Qz. (Zie Appendix 3). 
In principe worden bepaalde ionen in de ionisatiekamer niet 
gemaakt als de elektronenenergie (in eV) beneden de ionisatie-, 
respectlevelijk appearance-potentiaal (in Volt) van deze ionen 
ligt. Op de plaats in de ionisatiecurve waar de elektronenenergie 
gelijk wordt aan de bovengenoemde potentiaal ontstaat een vrij 
scherpe knik. 
Ten gevolge van de thermische spreiding van de elektronenenergie 
(zie S 6.3.1) zijn de gemeten ionisatiecurves minder scherp en 
enigszins verschoven langs de Eele-as. Aan de verschuiving wordt 
voornamelijk door de in S 6.3.1 genoemde parameters o, ~v en x 
bijgedragen zodat de absolute ionisatiepotentiaal niet nauwkeurig 
te bepalen is (figuur 65) . 
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figuur 65: V erge 1 ijking van de gemeten (I (V)) en werke-lijke (P (E)) 
ionisatiecurve (theoretisch, zie ó6FON). 

Er is in figuur 63 en 64 geen correctie uitgevoerd voor 6.~v en x. 
Voor de bepaling van het verschil tussen de appearance-potentiaal 
AP van o+ uit en+ en de ionisatiepotentiaal IP van 0 is deze 
correctie niet nodig. 
Als waarde voor dit verschil is gevonden: 5 ± 1.5 eV. 
In de literatuur (77ROS, zie Appendix 3) wordt als waarde 5.19 eV 
gegeven. 

In figuur 63 en 64 zou ook de 
moeten zijn. Omdat namelijk in 
gevormd wordt zou de gemeten 
liggen dan die zonder ontlading. 

invloed van de ontlading te zien 
de ontlading ook atomair zuurstof 

ionisatiepotentiaal lager moeten 

De verschuiving kan voor energieën boven de 17.25 eV 
appearance-potentiaal van o+ uit 02) als volgt benaderd worden: 
Benader de genormeerde ionisatiecurve van 0 door: 

met Op< o+\O) 
Eele 
IP 
at 

(exp 5) 

• piekhoogte in massaspectrum t.g.v. o+ uit 0 
- elektronenenergie 

• ionisatiepotentiaal van o+ (dus uit 0) 
• evenredigheidsconstante ten behoeve van de 

normering op de waarde bij Eele = 80 Volt dus: 
at ... 1/ (80-IP) 

en benader de 'appearance-curve' van 0 door 

Op (Ot\02) - a2• (Eele-AP) (exp 6) 

met Cg (o+\02) - piekhoogte in massaspectrum t. g. v o+ uit 02 
AP - appearancepotentiaal van o+ uit 02 
~ - normering = 1/(80-AP) 

(de 
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Als er geen ontlading in de buis staat is de bijdrage van 0 aan 
het massaspectrum nul dus: 

Op • a2• (Eele-AP) 
als er wel een ontlading aanwezig is geldt: 

ap <Eele-IP) • O+a2• (Eele-AP) • 0z 
Op - (exp 7) 

at• (80-IP)•O+a22• (80-AP)•02 

Voor de verschuiving van het nulpunt van de curve door het 
aanzetten van de ontlading geldt dus: 

d2·02 
met IP (o+\0) -AP (ot\02) ... -3.6 eV (zie Appendix 3) . 

( exp 8) 

In figuur 63 is deze verschuiving niet terug te vinden,wat gezien 
de verwachte dissociatiegraad van 02 (4% à 10%, zie 73GOL) en de 
gegeven meetonnauwkeurigheid niet opmerkelijk is. Wat wel opvalt 
is de sterke verhoging van het aantal o+- en 02+-ionen bij 50, 60 
en 70 eV. De herkomst van deze verhoging is niet duidelijk. Grote 
zuurstof bevattende molekulen die door de ontlading worden gevormd 
zouden in principe bij hogere energieën aan de 0- en ()z-piek 
kunnen bijdragen maar het is niet waarschijnlijk dat deze 
molekulen in groten getale voorkomen. 
Een vergroting van figuur 63 voor lage energ1een laat ook 
duidelijk een verhoging zien ten gevolge van de ontlading 
(situatie b). 
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figuur 66: Detail ionisatiecurve van 0 \Uit figuur 63). 
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Voor figuur 64 (de ~+-curve) gaat dit niet op: 
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figuur 67: Detail ionisatiecurve van ~ (uit figuur 64). 

De verschuiving in figuur 10 ligt in de zelfde grootte-orde als 
de meetonnauwkeurigheid, maar heeft wel steeds dezelfde richting. 
Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat er atomair 
zuurstof uit de ontlading is gedetecteerd. Om deze conclusie te 
verifiëren is ook de ionisatiecurve in situatie c en d opgemeten. 
Omdat in deze situatie de skimmer niet op de nozzle gericht is 
zou er geen invloed van het magnetron op de ionisatiecurves 
te zien mogen zijn. 
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figuur 68 en 69: Ionisatiecurves van zuurstof in achtergrond 
(dus: skiromer naast de nozzle; zuurstof in 
ontladingsbuis, zelfde condities als in figuur 63) 
(x: met microgolfontlading, ~= zonder). 

Ook in dit geval ligt de ionisatiecurve onder invloed van de 
microgolfontlading hoger dan die zonder ontlading hoewel de 
verschuiving iets kleiner lijkt te zijn. 
Bij molekulair zuurstof is er weer geen verschil. Een eventuele 
storing van het magnetron op de signalen van de massaspectrometer 
is geen verklaring voor dit verschijnsel omdat de invloed dan ook 
in de ionisatiecurves van ~ tot uiting moet komen. Het is in 
deze situatie niet mogelijk dat er toch zuurstofatomen uit de 
buis via de skimmer in de ionisatiekamer terechtkomen. De atomen 
zouden daarvoor namelijk zo'n sterke richtingsverandering moeten 
ondergaan door allerlei botsingen dat ze. juist door al die 
botsingen, al gerecombineerd zouden zijn voordat ze de skiromer 
bereiken. 
Een invloed van de ontlading die wel in situatie d merkbaar zou 
kunnen zijn is de excitatie van zuurstofmolekulen in het plasma, 
die eventueel overgedragen wordt aan de zuurstofmolekulen in het 
achtergrondgas. Deze geëxciteerde molekulen dissociëren 
gemakkelijker en kunnen dus een verlaging van de gemeten 
appearance-potentiaal van 0 uit ~ veroorzaken. Er zou dan echter 
ook een verlaging van de gemeten ionisatie-potentiaal van ~ 
moeten optreden en dit is niet het geval. 
Uit de metingen zonder ontlading, die in figuur 63 en 64 verwerkt 
zijn, kan ook de verhouding C2/Cl bepaald worden (zie S 6.6). 
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figuur 70: De verhouding C2/Cl als functie van de versnelspanning 
Vele van de elektronen. 

Hiermede kan uit de metingen aan de zuurstofontiading de 
verhouding 0/(ct·~) in het plasma worden bepaald. De variabele 
ct kan worden geschreven als: 

(exp 9) 

waarbij ~ niet van de elektronenenergie afhangt en orde 1 is 
(vergelijk met S 6.6). 
In onderstaande figuur ZlJn zowel 0/(ct·~) als 0/(c3·~) 
getekend als functie van de versnelspanning. Voor de bepaling van 
C3 is gebruik gemaakt van data uit 75MAR en 69KIE. Voor de 
waarde van 6 - .c..V - x (de correctie Eele - Vele) is -8 Volt 
genomen. Dit is het verschil tussen de uit de metingen geschatte 
ionisatie-potentialen en de literatuurwaarden. 
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figuur 71: De ongecorrigeerde dissociatiegraad ( 0/ ( C! 02) ) en de 

gecorrigeerde dissociatiegraad ( 0/ ( C3 02)) als functie 
van de versnelspanning van de elektronen Vele. 

De gemiddelde waarde voor 0/ ( c3 02)~ dus de benadering voor de 
dissociatiegraad van.zuurstof in het plasma,bedraagt (1.1 ± 0.5)%. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat er enige twijfel is over de 
juistheid van de gebruikte literatuurwaarden voor de werkzame 
doorsneden. In het algemeen zal de energieafhankelijkheid van deze 
data wel juist ZlJn maar het verschil in de absolute waarden 
volgens verschillende onderzoekers kan al gauw een factor twee 
bedragen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de data voor 02+\02 uit 
66KIE ten opzichte van die uit 75MAR. De bovengenoemde dissoci~tie
graad kan hierdoor ook een factor twee veranderen. 
Golde (73GOL) vindt in vergelijkbare situaties met slechts 100 Watt 
gedissipeerd microgolfvermogen dissociatiegraden tussen 4 en 10 % . 
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s 7.7 Algehele conclusie 

De gebruikte opstelling blijkt gedeeltelijk aan zijn 
doelstellingen te voldoen. 
Het microgolfsysteem levert voldoende vermogen om een zuurstof
en een SiF4-ontlading in stand te houden bij gasdrukken tussen 
0.1 en 70 mbar (S 7.2). 
De dode tijd van het complete massaspectrometer-systeem (S 7.3) 
bedraagt 6·1~7 s. Bij de meeste metingen is het dan ook 
nodig om de piekhoogtes van het massaspectrum (1055 à 10ó pulsen 
per seconde) te corrigeren voor de dode tijd. 
Het hoge aantal pulsen per seconde zorgt er ook voor dat op de 
metingen van de piekhoogtes van molekulen die in een redelijke 
hoeveelheid voorkomen de Gauss-statistiek kan worden toegepast 
zonder dat er lange meettijden nodig zijn. Bij lage energie van 
de elektronen in de ionenbron (tot ongeveer 3 eV boven de 
appearance- of ionisatiepotentiaal van het bekeken molekuul) 
gaat dit natuurlijk niet meer op. De meettijden moeten dan in de 
orde van enkele secondes per kanaal liggen. Omdat bij het opnemen 
van een massaspectrum ook altijd 'vergelijkingspieken' worden 
gemeten en omdat de afstemming van de RF-generator en de 
verwerking van de meetgegevens vrij veel tijd vragen bedraagt de 
totale meettijd voor een puur diatomair gas een tiental minuten. 
Als ook isotopenverhoudingen moeten worden bepaald om molekulen 
met een zelfde massagetal te onderscheiden neemt de meettijd nog 
eens minstens met een factor 10 toe. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij een SiF4-ontlading waarbij het 
onderscheid tussen Si en N2 (beide met massa 28) in deze 
opstelling alleen op grond van hun isotopenverhoudingen ( en 
eventueel op grond van hun ionisatiecurves) kan worden gemaakt. 
De gasontlading is gedurende deze langdurige metingen niet 
stabiel. 
Het vacuumsysteem bevat niet verontrustende hoeveelheden water, 
zuurstof en stikstof als er geen gas door de ontladingsbuis 
stroomt. Als er wel gas in de buis zit nemen de betreffende 
hoeveelheden sterk toe. Het zo ontstane achtergrondgas levert een 
tamelijk grote bijdrage aan het massaspectrum (zie § 7.6) 
waardoor een kwantitatieve bepaling van de chemische samenstelling 
van het gas in de buis ernstig wordt bemoeilijkt. 
De bepaling van de chemische samenstelling van een plasma is nog 
iets moeilijker vanwege het vóórkomen van dissociatieprodukten. 
Het blijkt toch mogelijk te ZlJn met de massaspectrometer de 
invloed van de microgolfstraling op de chemische samenstelling 
van een eenvoud_ig plasma (zuurstof) te zien. Een nauwkeurige 
kwantitatieve bepaling van deze invloed is echter niet mogelijk, 
wat blijkt uit het resultaat voor de dissociatiegraad van 
zuurstof ( S 7.6 ) 
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hoofdstuk 8 Aanbevelingen. 

De metingen in het vorige hoofstuk (vooral S 7.5 en 7.6 ) laten 
zien dat het in principe mogelijk is kwalitatief de samenstelling 
van het plasma of het gasmengsel in de ontladingsbuis te bepalen. 
Een nauwkeurige kwantitatieve bepaling is echter niet zonder meer 
mogelijk, gezien de grote onnauwkeurigheid in het resultaat van de 
meting van de dissociatiegraad van zuurstof. 
De volgende aanbevelingen kunnen gedaan worden ter verbetering van 
deze nauwkeurigheid: 

Het vacuum kan verbeterd worden door in plaats van een kryopomp 
met 20 K-schermen een helium-kryostaat met 4 K-schermen toe te 
passen. Hierdoor wordt de hoeveelheid water in het systeem 
sterk verminderd. Dit levert bij de zuurstof-metingen voordelen 
op omdat hierdoor de bijdrage van water aan de piek van atomair 
zuurstof kan worden verminderd. Maar ook bij metingen aan SiF4 
zou dit een sterke verbetering ZlJn vanwege de grote 
reactiviteit van water met SiF4. Een derde positief effect is de 
afname van het achtergrondsignaal dat wordt veroorzaakt door 
molekulen uit de ontladingsbuis. Bij het ontwerp .van het 
kryoscherm moet dan wel goed rekening worden gehouden met de 
invloed van de gloeidraad van de ionenbron op de temperatuur van 
het scherm. Vooral bij meting van de ionisatiecurves wordt de 
gloeistroom vaak en veel veranderd om de elektronenstroom bij 
de verschillende versnelspanningen constant te houden. Zoals in 
S 6.4 al is gezegd kan verwarming van de kryoschermen lange 
insteltijden van het vacuumsysteem veroorzaken. Een grote 
invloed van de gloeidraad op de temperatuur verlengt dus de tijd 
die voor de metingen nodig is in grote mate. Hierbij bestaat dan 
het gevaar dat andere parameters (zoals de gasflow of het 
microgolfvermogen) verlopen. 

- De invloed van het achtergrondgas kan ook worden geëlimineerd 
door tijdens de metingen ook de achtergrond te meten. Dit is te 
bereiken door voor de skiromer een 'chopper' te plaatsen die 
tijdens de metingen de instroom van gas uit de ontladingsbuis 
naar de ionisatiekamer met een bepaalde frequentie onderbreekt. 
Door het verschil tussen het meetsignaal tijdens de instroom en 
dat tijdens onderbreking te meten kan het signaal van het 
achtergrondgas weggefilterd worden. 

- De meting van ionisatiekurves als hulpmiddel bij het bepalen van 
de samenstelling van het plasma is gebaat bij een betere 
elektronenbron in de ionisatiekamer. Deze bron zou elektronen 
met een kleinere energiespreiding moeten leveren en tevens een 
nauwkeuriger bepa 1 ing van Eele uit Vele mogelijk moeten maken. 
Een kleinere energiespreiding kan worden bereikt door geen 
gespiraliseerde gloeidraad maar een gloeidraad met een scherpe 
punt te gebruiken. Hierdoor vertrekken de elektronen vanaf een 
plaats op de gloeidraad met een tamelijk scherp begrensde 
spanning. Door ook nog de gloeidraad op een lage temperatuur te 
houden kan de s~reiding nog verder verminderen. Dit laatste 
heeft natuurlijk wel gevolgen voor de elektronenstroom. De 
'vertrekspanning' van de elektronen hangt dan echter nog steeds 
van de gloeistroom af, dus van Iele . Dit kan worden voorkomen 
door gebruik te maken van een 'gloeidraad' waardoor geen 
gloeistroom loopt maar die door een andere gloeidraad via 
straling wordt verhit. Verandering van de gloeistroom resulteert 
dan wel in een temperatuurverhoging van de 'gloeidraad' maar 
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niet in een spanningsverandering. 
Een verandering die verder gaat is een bron die gebruik maakt 
van het principe van het Retarding Potential Difference (78BOE) 
waardoor de meting van de elektronenenergie onafhankelijk wordt 
van de uittreepotentiaal. de spreiding in de elektronenenergie 
minder wordt en waardoor men ook minder last heeft van 
ruimteladingseffecten omdat met een lagere elektronenstroom kan 
worden volstaan. 
In het programma TMS (zie S 6.5) kunnen de volgende vrij 
eenvoudige wijzigingen worden aangebracht: 

een automatische dode-tijd-correctie. 
automatische analyse van piekhoogten op isotopen
verhoudingen en fragmentatiepatronen van molekulen 
(zie bijvoorbeeld 69ATL en 78HEL). 

- Een verhoogde resolutie van de massaspectrometer is ook zeer 
gewenst. Dit vraagt om een aanpassing van de interface tussen 
de RF-generator en de besturingscomputer. 

Voor absolute meting van dissociatiegraden en dergelijke ZlJn deze 
verbeteringen echter nog niet genoeg: er moet ook voor elk ion 
nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn omtrent de werkzame 
doorsneden a voor alle belangrijke vormingsprocessen. Bovendien 
moet voor elk jon de ion-elektron-efficiency ~ van de multiplier 
bekend zijn (S 6.3.3). 
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Appendix 1: Symbolen 

A = 
Aji = 
bj .. 
c ... 
E -
Eele -r -
G -
h -
k -
Iele -
1 -
m ... 
m .. 
n ... 
ni -
N .. 
H -
p = 
Pi -
Pg = 
Pp = 
q ... 
Q ... 
Q ... 
r -
R -
s -s 
t ... 
T ... 
u -
Vi.z -
V = 
V .. 
Vele = 
v• = 
w 
X i = 
Yi = 
y = 
crz ... 
'6 ... 
r = 
r -
{5 -
/-I. i ... 
~ = 
(j ... 
(j •• ... 
7' -
~ 

'X. = 
e .. 
s ... 

\ ... 

stoichiometrische matrix van molekuulformules (zie Aii) 
stoichiometrische coäfficiänt van element j in stof ~ 
hoeveelheid van element j 
constante 
inwendige energie 
elektronenenergie 
coäfficiäntenmaytrix 
Gibbs vrije energie 
rang van matrix A 
aantal onafhankelijke reakties 
elektronenstroom 
aantal elementen in het systeem 
aantal verschillende stoffen in de gasfase 
massa ( a . m . u . ) 
totale stofhoeveelheid (mol) 
hoeveelheid van stof i (mol) 
piekhoogte in massaspectrum 
stoichiometrische matrix van reakties (zie Viz) 
(totale) druk 
partiäle druk van stof i 
Gaussverdeling 
Poissonverdeling 
lading (e) 
warmte 
G - Y· (g-Au) 
aantal verschillende stoffen in een gecondenseerde fase 
gasconstante 
aantal toegestane stoffen in een gecondenseerde fase 
entropie 
m+r = totaal aantal verschillende stoffen in het systeem 
temperatuur 
gelijkspanning op quadrupcol 
stoichiometrische coëfficiänt van stof i in reaktie z 
volume 
gelijkspanning op quadrupcol 
versnelspanning voor elektronen 
molair volume 
arbeid op omgeving 
molfractie van stof i 
concentratie van stof i 
vector van Lagrange-multiplicatoren 
voertgangsparameter van reaktie z 
ion-elektron-opbrengst door ion op multiplier 
fugaciteitscoäfficiänt 
activiteitscoäfficiänt 
correctie t.g.v. gloeispanning 
chemische potentiaal van stof i 
'convergence-forcer' 
spreiding 
werkzame doorsnede 
transmissie van de quadrupcol 
invloed van de stroming uit de nozzle op massaspectrum 
uittreepotentiaal 
wat betreft element ... 

. . . bij standaard druk 
beginschatting 
.. . uit ... 
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Appendix 2 Afleiding BNR-formules 

Bij de afleiding van de BNR-formules gaan we uit van: 

t.Li.I(R T)+ln(ni/n)+ln(PIPo) = si•Y (th 35) 
met i = 1,2, ... ,m (dus-gassen) 

_ru =- kolomvector van A 

t1i • I (R T) = si • Y ( th 36) 
met i= m+1,m+2, ... ,t (vaste en vloeistoffen) 

A·n - Q ( th 37) 
en 

m 
n - ! ni ( th 38) 

i=1 

Bovenstaande formules worden in een Taylorreeks ontwikkeld naar 
n.. Y en n: 
Ontwikkeling van (th 35) geeft: 

Ui t.Li 
(- - di ·• Y) n Y n = - ( .!lb , yb , nb ) - si • _yc 
RT - - -':...1 RT 

! 1 0Ui 

+ · - - ( n_i - nJ;il) 
J = 1 RT on_~ 

1 ót.ti 
+ 

RT on 

1 
= + 

RT 

en als dit nul wordt gesteld geldt: 

ni = ni 0 <si• Y + nlnb - UibiRT) 

met i • 1 , 2 , . . .• m 

Uit (th 36) volgt op dezelfde manier: 

$ • Y = Ui " IRT 

met 1 = m+l.m+2, ...• t 

uit (th 37) en (ap 1) volgt dan 

j ~-1 au nib ( ! d(i Yk + nlnb - u} IRT) 

1 

+ P äl' n1 
k=l - -

( ap 1) 

( ap 2) 

= b: ( ap 3) 
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Uit (th 38) en (th 35) volgt: 

.2
1

njb (ai Y + n/nb - ujb/RT) = n 
J= 

( ap 4) 

oftewel 

~ nJb (a; Y - u.1·b;RT) = 0 
j•l =>-

Het op te lossen stelsel vergelijkingen bestaat uit (ap 2. 3 en 4) 
en heeft een coëfficiëntenmatrix E die gegeven wordt door: 

Av 

met g = wat betreft gassen 
v = wat betreft vloeistoffen en vaste stoffen 
T - getransponeerde 
nd = diagonaalmatrix met ng als elementen 
0 = (t-m+l)x(t-m+l) nulmatrix 

E heeft dus de dimensie (l+l+t-m)x(l+l+t-m). 

( ap 5) 
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Appendix 3: Thermodynamische data 

naam ~Hf • s· Cp,29B.15 

SiF4 -16.73 2. 923. .09159 
SiF3 -11.60 2,903 .8161 
SiF2 - 6.37 2.657 .5675 
SiF ~ 0.04 2.338 .3732 
SiOF2 -10.01 2.810 .6659 
02F - 0.13 2.683 .5321 
F20 - 0.19 2.563 .5547 
FO + 1.13 2.244 .3517 
F + 0.82 1.644 .2247 
F2 0 2.100 .3621 
0 + 2.58 1.668 .2163 
Ü2 0 2.125 . 2575 
SiO - 1.04 2.191 .2822 
Si02 ( g) - 3.16 2.371 .4318 
SiC14 - 6.45 3.428. 1.0865 
SiCl3 - 4.16 3.302 .8408 
SiClz - 2.60 2.921 .5919 
Si Cl + 1. 98 2.464 .3839 
Cl20 + 0.91 2. 77.5 .5885 
ClO + 1.04 2.347 ~3722 
Cl + 1.25 1.711 .2482 
Cl2 0 2.311 .3871 

Bovenstaande data zijn afkomstig van EKVIBASE. de database van 
EKVICALC. die voor de bovengenoemde stoffen put uit JANAF en 
Barin en Knacke. 
Van Cp is alleen de waarde bij 298.15 K gegeven. 
Dit komt overeen met A in formule (th 49) inS 3.6. 
In EKVIBASE worden ook de waarden B. C en D gegeven evenals 
eventuele overgangswarmtes en scherpe veranderingen in~· 

In 77ROS worden appearance- en ionisatiepotentialen gegeven voor 
o.a. zuurstof. De in dit onderzoek relevante data worden hier 
samengevat (zie ook 87SAE pag. 20): 

ion reactant nevenprodukten potentiaal (eV) 

o+ 0 13.618 
o+ Û2 o- 17.272 
o+ Û2 0 18.99 
o+ H20 H2 19.00 
o++ 0 48.734 
o++ o+ 30.099 
o++ Û2 0 52.7 
02+ 02 12.059 
Û2++ 02 36.3 
oz++ 02+ 25.9 


