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Samenvatting 

Met Lage Energie Ionenverstrooiing (LEIS) kan men het oppervlak 

van een vaste stof zeer gevoelig analyseren. Deze analyse kan 

zowel kwal! tatieve als kwantitatieve informatie over de opper

vlaktesamenstelling opleveren. In dit afstudeeronderzoek is met 

LEIS onderzocht hoe de oppervlaktesamenstelling van CuPd 

legeringen verandert tengevolge van het optreden van segregatie 

en preferentieel sputteren. 

Om een kwantitatieve analyse van het CuPd oppervlak mogelijk te 

maken is een ijking uitgevoerd. Uit de ijkmetingen is de 

relatieve gevoeligheid van de LEIS-opstelling voor Cu en Pd, bij 

het gebruik van Ne+ ionen met een primaire energie van 2 en 

3 keV, verkregen. 

Door de metingen, die met Ne+ ionen van 2 en 3 keV bij kamertem

peratuur uitgevoerd zijn, met elkaar te vergelijken zou men 
" 

kunnen concluderen dat Cu preferentieel gesputterd wordt. Men 

verwaarloosd dan het optreden van mogelijke matrixeffecten in 

CuPd legeringen. Dit preferentieel sputteren kan dan echter niet 

los gezien worden van de door het ionenbombardement geïnduceerde 

segregatie, waardoor het oppervlak toch een lichte Cu-verrijking 

vertoont bij kamertemperatuur. 

Boven 120 °C begint de thermische segregatie van Cu een belang

rijke rol te spelen, hetgeen zich uit in een duidelijke toename 

van de Cu-concentratie aan het oppervlak. Bij nog hogere tempera

turen krijgt de Cu-segregatie steeds meer de overhand over het 

preferentieel sputteren. Dit vindt zijn oorsprong in een sterke 

toename van de diffusie (mobiliteit) van de atomen en de rooster

vacatures bij die temperaturen. 
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1. Inleiding 

Als onderdeel van de vaste stoffysica vormt het onderzoek naar 

het oppervlak van die vaste stof een belangrijk gebied van weten

schappelijke studies. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de 

struktuur en de fysische eigenschappen van het oppervlak sterk 

kunnen verschillen van de bulk van het materiaal, hetgeen in de 

vele toepassingen tot uitdrukking komt. 

Om het oppervlak te kunnen onderzoeken zijn verschillende analy

setechnieken ontwikkeld. De meeste van deze technieken hebben met 

elkaar gemeen dat zij het oppervlak beschieten met energetische 

deeltjes of met röntgenkwanten. Enkele van de technieken die in 

de praktijk veel gebruikt worden zijn: XPS (ESCA), AES, LEED en 

LEIS Cl· 2). 

X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), ook wel Electron 

Spectroscopy for Chemica! Analysis (ESCA) genaamd, is de techniek 

waarbij men het oppervlak met röntgenkwanten beschiet. Door deze 

röntgenkwanten worden elektronen uit het oppervlak geëmitteerd. 

De energie van zo'n elektron is karakteristiek voor het element 

waarvan het afkomstig is. Bij Auger Electron Spectroscopy (AES) 

is iets soortgelijks het geval, met het verschil dat nu 

elektronen, QP het oppervlak geschoten worden, die dan via een 

tussenstav Auger-elektronen vrijmaken. Zowel XPS als AES hebben 

een informatiediepte van minstens twee atoomlagen. 

Bij Low Energy Electron Diffraction (LEED) schiet men laag 

energetische elektronen op het oppervlak. De elektronen worden 

aan het oppervlak elastisch verstrooid en geven op een fluoris

eerend scherm een diffractiepatroon te zien. Uit dit patroon kan 

men het atoomrooster van de vaste stof afleiden. Voor elektron

energieën, die lager dan 150 eV zijn, krijgt men alleen infor

matie over het oppervlak. 

Een andere uiterst oppervlaktegevoelige analysetechniek is Low 

Energy Ion Scattering (LEIS). Nu wordt het oppervlak met laag 

energetische lonen (tot maximaal 10 keV) beschoten. De energie 

van de, aan het oppervlak verstrooide, ionen geeft informatie 

over de massa van de atomen waaraan de ionen verstrooid zijn. Met 

LEIS kan men het oppervlak zowel kwali tatlef als kwant! tatief 

onderzoeken. 



-5-

Gedurende dit afstudeeronderzoek is met behulp van LEIS onder

zocht hoe de oppervlaktesamenstelling van CuPd legeringen veran

dert tengevolge van het optreden van segregatie en preferentieel 

sputteren. Segregatie onstaat doordat het voor de ene component 

van de legering energetisch aantrekkelijker is om aan het opper

vlak te zitten dan voor de andere component. Preferentieel 

sputteren treedt op wanneer door het ionenbombardement bij voor

keur één van de componenten van het oppervlak gesputterd wordt. 

Beide processen zorgen ervoor dat de oppervlaktesamenstelling 

verschilt van de bulksamenstelling. 

De interesse voor CuPd legeringen komt uit de heterogene katalyse 

voort. In de chemische industrie worden vaak katalysatoren die 

uit meerdere elementen bestaan gebruikt. Zo worden CuPd katalysa

toren toegepast in de synthese van methanol uit CO en H20. De 

katalytische activiteit is afhankelijk van de oppervlaktesamen

stelling van de katalysator. Het is mede daarom belangrijk om te 

achterhalen hoe die oppervlaktesamenstelling verandert en waarvan 

zij afhankelijk is. 

In de volgende hoofdstukken wordt een onderzoek naar die opper

vlaktesamenstelling van CuPd legeringen beschreven. Het tweede 

hoofdstuk gaat iets dieper op enkele aspecten van LEIS in. 

Hoofdstuk 3 geeft eer ~verzicht van enkele theoretische beschou

wingen over de proc"c:sen die de samenstelling van het oppervlak 

bepalen. In het vierde hoofdstuk worden de LEIS-opstelling, 

MINIMOBIS, en de programmatuur besproken. Hoofdstuk 5 behandelt 

de experimenten en hun resultaten, terwijl in het zesde hoofdstuk 

tenslotte in het kort de conclusies en de aanbevelingen voor 

verder onderzoek vermeld worden. 
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2. Lage Energie Ionenverstrooiing 

2. 1. Inleiding 

Lage Energie Ionenverstrooiing (LEIS = Low Energy Ion Scattering) 

is een van de meest oppervlaktegevoelige analysetechnieken. Er 

wordt bij deze techniek gebruik gemaakt van ionen met een kine

tische energie van 100 eV tot 10 keV om de samenstelling van het 

materiaaloppervlak te onderzoeken. Deze relatief lage energieën 

en het feit dat vaak edelgasionen met een grote neutralisatiekans 

gebruikt worden zorgen ervoor dat LEIS meestal alleen naar de 

buitenste atoomlaag van een materiaal kijkt. Dit in tegenstelling 

tot MEIS (Medium Energy Ion Scattering) en HElS (High Energy Ion 

Scattering) waarbij de primaire energieën respectievelijk tussen 

10 keV en 500 keV en boven 500 keV liggen. In de literatuur wordt 

LEIS ook vaak aangeduid met ISS, hetgeen voor Ion Scattering 

Spectroscopy staat. 

In dit hoofdstuk komen het principe en verschillende aspecten van 

LEIS, zoals piekverbreding, inelastische verliezen, dubbele 

botsing, neutralisatie en sputteren aan bod. 

2.2. Het principe van LEIS 

Het principe van ionenverstrooiing berust op de binaire volkomen 

elastische botsing. De ionen, · aarmee men een materiaal beschiet, 

wisselwerken met de oppervlakteatomen van het materiaal en worden 

vervolgens verstrooid. Ten einde deze wisselwerking te kunnen 

beschrijven moeten eerst enkele aannames gemaakt worden: 

1) De de Broglie-golflengte van de ionen is veel kleiner dan de 

relatieve atoomafstand tussen de oppervlakteatomen, waardoor 

de baan en de botsing met de klassieke mechanica beschreven 

kunnen worden. (Voor Ne+ ionen met een energie van 2 keV geldt 

dat ~B ~ 0.001 A terwijl dat-at~ 2.5 A.) 
2) De verstrooiing wordt veroorzaakt door de ionkern-atoomkern 

repulsie. waardoor invloeden van buuratomen tijdens de inter

aktie verwaarloosd mogen worden. Er kan daarom van een volko

men elastische binaire botsing gesproken worden. 

3) De interaktietijd van de botsing (~ to-14 s) is veel korter 

dan de vibratietijd van de atomen (~ 10-12 s). De oppervlakte

atomen kunnen aldus als stilstaand worden beschouwd. 
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~) De neutralisatiekans van edelgasionen is erg groot c~ 99%) en 

neemt toe met de verblijftijd van de ionen in het materiaal. 

Hierdoor is de kans dat een ion een dubbele botsing ondergaat 

en dat er verstrooiing aan diepere atoomlagen plaatsvindt zeer 

klein. 

Nu kan de wisselwerking met de klassieke botsingstheorie beschre

ven worden. In figuur 2.1. is die wisselwerking schematisch weer

gegeven. 

"IOn• Cf 

' 'f (' o--- --o----o-- -;.9::_ }~o------o--- --o 
' 0 0 0 0' 0 0 

Fig. 2.1. Schematische weergave van de verstrooiing van 

een ion aan een oppervlakteatoom. 

Hierin is te zien hoe een ion met massa Mion en kinetische ener

gie Ei onder een invalshoek ~ met een atoom met massa Mat botst. 

Na de wisselwerking wordt het ion onder een hoek 8 verstrooid en 

bezit het een kinetische energie Er. Doordat de botsing volkomen 

elastisch is kan uit de energie- en impulsbehoudswet afgeleid 

worden dat: 

Ef = [ cos8 ± j A2 - sin28 

1 + A 

met A = Mat I Mion 

(2-1) 

(2-2) 

In deze relatie geldt alleen het plusteken als MatiMion ~ 1. 

terwijl als MatiMion ~ 1 beide tekens geldig zijn. In het laatste 

geval moet bovendien voldaan zijn aan de volgende relatie: 
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(2-3) 

Hiermee kan men door bij een bekende Ei, Mion en 8 de kinetische 

energie van het ion na de botsing te meten de massa van het 

oppervlakteatoom berekenen. In de praktijk kan men een LEIS

energiespectrum (zie figuur 2.2.) dan ook interpreteren als een 

massaspectrum van het onderzochte materiaaloppervlak. Het opper

vlak onder een piek in het spectrum is een maat voor het aantal 

ionen dat aan atomen met een bepaalde massa verstrooid wordt. In 

de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de aspecten 

die te maken hebben met de interpretatie van de gemeten LEIS

spectra. 
r---------------------------------------------------~ ~0 

Cu 

)\ J \... 
1000 

+ 
NI, 3000 tV 

I= 43 nA 

T = 35'\:: 

2000 
-E,(eVl 

3000 

S(cps l 
~ 

75.00 I 

1000 

4600 

3000 

1500 

0 

Fig. 2.2. Energiespectrum van Ne+ ionen, met een primaire 

energie van 3 keV, die verstrooid zijn aan een 

CuPd legering. 

2.3. Piekverbreding 

De breedte van een piek in het energiespectrum is van veel 

factoren afhankelijk. Zo kan er piekverbreding optreden tenge

volge van het feit dat de atomen in een materiaal niet stilstaan 

maar een vibratiebeweging rond een evenwichtsstand uitvoeren. Dit 

verschijnsel wordt Vibrational Broadening genoemd. Deze verbre

ding is everedig met J Ei . Evibr en is bovendien temperatuurs

afhankelijk. Indien namelijk de temperatuur van het te onderzoe

ken materiaal toeneemt stijgt de vibratieënergie van de atomen en 
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dus ook de piekbreedte. Hiervan kan men gebruik maken bij het 

bepalen van de nulpuntsvibratie van de atomen met behulp van 

ionenverstrooi ing. 

Een andere bron van de piekverbreding is de spreiding in de 

primaire energie van de invallende ionen. Deze spreiding vindt 

zijn oorsprong in de ionenbron en wordt vooral geïntroduceerd 

tijdens het extraheren van de gevormde ionen uit de bron. Hierbij 

zal de spreiding groter worden als de extractiespanning meer 

negatief wordt(3). 

Een bijdrage aan de piekverbreding die afhankelijk is van de 

eigenschappen van de ionenverstrooiingsopstelling is de spreiding 

in de invalshoek van de ionen en de acceptatiehoek van de analy

sator. De geometrie van de primaire bundel en de daarmee samen

hangende focussering van de ionenbundel op het preparaat spelen 

hierbij een belangrijke rol. De geometrie van de bundel wordt 

mede bepaald door de stabiliteit van de elektrische en magne

tische velden die voor het afbuigen van de bundel en als massa

filter gebruikt worden. 

Als laatste en grootste bron van de piekverbreding moet de 

spreiding in de openingshoek van de analysator genoemd worden. De 

analysator accepteert niet alleen ionen die onder een vaste hoek 

8 verstrooid zijn, maar ook de ionen met een strooihoek 8 ± AP 
worden meegeteld. De energiebreedte AEr, die hiermee correspon

deert, is evenredig met de acceptatiehoek 2!8 en de primaire 

energie Ei(4). 

Het voorkomen van isotopen van een bepaald element in het prepa

raat heeft ook een piekverbreding tot gevolg. Dit is vooral het 

geval als de isotopen door een te geringe energieresolutie niet 

te scheiden zijn. 

Piekverbreding is dan ook vooral een ongewenst verschijnsel als 

daardoor de verschillende pieken niet meer onderscheiden kunnen 

worden tijdens een kwalitatieve of kwantitatieve analyse van een 

oppervlak. De energieresolutie kan onder andere verbeterd worden 

door het preparaat met ionen met een andere massa te beschieten. 

In figuur 2.3. is duidelijk te zien dat men door de massa van de 

ionen te verhogen de atomen met de hogere atoommassas beter kan 

scheiden. 
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verstrooide ionen en de atoommassa voor enkeLe 
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Tot nu toe is steeds gesproken over een piekverbreding die symme

trisch is ten opzichte van het piekmaximum. De vorm van de piek 

kan echter ook asymmetrisch zijn. Aan de lage energiekant van de 

piek kan een staart aanwezig zijn die veroorzaakt wordt door 

inelastische verliezen tijdens de botsing. Deze verliezen kunnen 

optreden doordat een elektron van het atoom door het ion aange

slagen wordt of doordat de botsing niet binair is (zoals bijvoor

beeld in figuur 2.4.8. het geval is). 

Verstrooiing aan diepere lagen geeft eveneens een staart aan de 

lage energiekant van het spektrum. De kans op verstrooiing aan 

diepere lagen neemt toe bij hogere primaire energieën en bij het 

gebruik van ionen met een lagere neutralisatiekans, zoals alkali

ionen (zie figuur 2.5.). 

Tenslotte kan ook door dubbele botsingen een schouder aan de hoge 

energiekant van een piek ontstaan. Deze schouder vindt zijn 

oorsprong in het feit dat bij een dubbele botsing het energie

verlies kleiner is dan bij een enkele botsing. Bij een dubbele 

botsing is de totale strooihoek gelijk aan de som van de afzon

derlijke strooihoeken. 
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energiespektrum kunnen optreden: 
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A) Symmetrische piekvorm bij de verstrooiing van 

Ne+ aan Pt. B) Asymmetrische pieken bij de 

verstrooiing van He+ aan Ti02(S). 
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Fig. 2.5. Vergelijking van de energiespektra van aan Ni 

verstrooide He+ en Li+ ionenC6). 
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2.4. Neutralisatie 

Bij LEIS speelt neutralisatie van de ionen een zeer belangrijke 

rol. De kans dat een ion voor, tijdens of na de botsing door 

elektronen uit het te onderzoeken materiaal geneutraliseerd wordt 

is voor de gebruikte edelgasionen namelijk zeer groot. Daarnaast 

neemt deze kans nog toe met de verblijftijd van de ionen in het 

materiaal. Dubbele botsingen en verstrooiing aan diepere lagen 

komen dan ook vrijwel niet voor. Het is dus met name aan de grote 

neutralisatiekans te danken dat LEIS zeer oppervlaktegevoelig is. 

Er is echter ook een nadeel aan de grote neutralisatiekans 

verbonden. Het rendement van LEIS is laag, omdat slechts een 

kleine fractie van de op het preparaat geschoten ionen 

daadwerkelijk als verstrooide ionen gedecteerd wordt. 

In de literatuur worden meestal twee processen aangegeven die 

voor neutralisatie zorgen. Deze zijn de Auger-neutralisatie en de 

resonantie-neutralisatie en berusten beide op de theorie van 

Hagstrum(7). 

Bij de Auger-neutralisatie vindt de neutralisatie plaats doordat 

een elektron uit de geleidingsband van de vaste stof in het 

laagste vrije energieniveau van het ion valt. Hierbij komt een 

hoeveelheid energie vrij, die gebruikt wordt om een tweede elek

tron uit de geleidingsband te emitteren. In het geval van de 

resonantie-neutralisatie gaat een elektron uit de geleidingsband 

van de vaste stof naar een leeg energieniveau van het ion. Het 

ion wordt daardoor een atoom in aangeslagen toestand. Nu kan het 

elektron op soortgelijke wijze weer teruggaan naar een lege 

plaats in de geleidingsband van de vaste stof (resonantie). Het 

is echter ook mogelijk dat het aangeslagen atoom vervalt in de 

grondtoestand. De energie die daarbij vrijkomt kan dan, net als 

bij Auger-neutralisatie, gebruikt worden om een elektron uit de 

geleidingsband te verwijderen. 
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2.5. Sputteren 

Door een oppervlak met een ionenbundel te beschieten kunnen er 

atomen van het oppervlak verwijderd worden. Dit verschijnsel 

wordt sputteren genoemd. Het aantal atomen dat per invallend ion 

van het oppervlak gesputterd wordt duidt men met de sputter

opbrengst of Sputter Yield (Y) aan. Hierbij moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen de totale en de partiële Sputter Yield, 

waarbij het verschil schuilt in het feit of men alle gesputtarde 

atomen of alleen die atomen met een bepaalde massa meetelt. 

De sputteropbrengst is van veel factoren afhankelijk, zoals het 

soort ion, de primaire energie, de hoek van inval en de massa van 

het oppervlakteatoomCB). De afhankelijkheid van het soort ion 

schuilt in het feit dat de Sputter Yield kleiner wordt bij 

lichtere ionen. De energieafhankelijkheid is duidelijk waarneem

baar in figuur 2.6., waarin de Sputter Yield voor Cu en Pd tenge

volge van de beschieting met Neon ionen is weergegeven. 
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Fig. 2.6. Sputteropbrengsten van zuiuer Ut en Pd tijdens 

het sputteren met Ne+ ionenC9). 

De verandering van Y met de hoek van inval hangt op haar beurt 

weer af van het soort ion en oppervlakteatoom en is het sterkst 

voor lichte ionen. De grootte van Y als functie van de atoommassa 

oscilleert flink, zoals in figuur 2.7. is te zien. 
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Fig. 2.7. De afhankelijkheid van de Sputter Yield van het 

atoomnummer bij 1 keV Ar+ ionen bombardementCB). 

Als de Sputter Yield voor een element, bij de gebruikte primaire 

energie en ionsoort, en de ionenflux bekend zijn kan de sputter

snelheid berekend worden. De ionenflux wordt bepaald uit de 

stroom en de diameter van de primaire bundel en wel als volgt: 

met t =de ionenflux [m-2s-1] 

I = de bundelstroom [A] 

d = de bundeldiameter [m2] 

(2-4) 

e =de elementaire ladingseenheid (1.6xto-19 C) 

De sputtersnelheid wordt nu gegeven door: 

clN/dt = Y.t = (2-5) 

met clN/dt =de sputtersnelheid [m-2s-1] 

Y = de Sputter Yield (aantal atomen per ion) 
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Zijn bovendien het gemiddelde atomaire volume en de dikte van een 

monolaag van het preparaat bekend en verwaarloosd men de adsorp

tie van restgassen op het oppervlak dan kan men de tijd berekenen 

die nodig is om een monolaag te sputteren. Men kan daarbij van de 

volgende relatie gebruik uitgaan: 

a 
t = ~------~~~ 

Vgern,at dN/dt 
(2-6) 

met t = de tijd nodig om een monolaag te sputteren [s] 

a = de dikte van een monolaag [m] 

Vgern,at =het gemiddelde atomaire volume [m3] 

De aanname dat de adsorptie verwaarloosd mag worden is niet 

al tijd juist. Er moet voor de adsorptie van restgassen uit de 

UHV-opstelling gecorrigeerd worden als de adsorptiefrequentie 

voor een bepaalde gassoort groter of van dezelfde grootte orde 

dan de sputterfrequentie is. De adsorptiefrequentie kan verlaagd 

worden door de restgasdruk te verkleinen. 

Sputteren kan bij verschillende oppervlakteanalysetechnieken als 

een hulpmiddel gebruikt worden. Om te beginnen is sputteren 

onmisbaar bij de bepaling van diepteprofielen. Hierbij wordt 

"' -.amelijk de samenstelling van een preparaat als functie van de 

áiepte onderzocht door steeds de buitenste atoomlaag weg te 

sputteren en de samenstelling van het elk nieuwe oppervlak te 

bepalen. 

Bij het verwijderen van verontreinigingen van een oppervlak kan 

men door te sputteren goede resultaten verkrijgen. Vooral wanneer 

dat sputteren gepaard gaat met verwarmen (annealen) van het 

preparaat kan een schoon oppervlak gevormd worden. 

Tenslotte kan men door kwalitatieve en kwantitatieve analyse van 

de sputteropbrengst kwalitatieve en kwantitatieve informatie over 

het gesputtarde oppervlak verkrijgenCB). 
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2.6. Kwantificatie 

In paragraaf 2.2. is getoond hoe kwalitatieve gegevens over het 

oppervlak uit een energiespektrum (massaspektrum) gehaald kunnen 

worden. Een kwantitatieve bepaling van de oppervlaktesamenstel

ling is niet zo eenvoudig. Het aantal ionen Ii dat aan element i 

onder een vaste hoek 8 verstrooid wordt en vervolgens door de 

energieanalysator gedetecteerd wordt volgt uit de relatie: 

(2-7) 

met Io = het aantal ionen dat per tijdseenheid op het 

preparaat invalt [A] 

Ni = het aantal atomen van element i per oppervlakte

eenheid [m-2] 

P! = de overlevingkans van een aan element i 

verstrooid ion (de ionfractie) 

(da/dO) i = de differentiële werkzame doorsnede voor 

verstrooiing aan element i [m2sr-1] 

AO = de ruimtehoek die door de detector bestreken 

wordt [sr] 

a 1 = de schaduwfactor 

/'. = een factor die de karakteristieke eigenschappen 
~ 

van het meetsysteem bevat 

De schaduwfactor ai is afhankelijk van de oppervlaktestruktuur. 

Als het oppervlak uit meerdere elementen bestaat kunnen namelijk 

atomen van het ene element in een bepaalde richting afgeschermd 

worden door atomen van een ander element (Blocking). Om hiervoor 

te corrigeren wordt de schaduwfactor geïntroduceerd. 

De differentiële werkzame doorsnede hangt mede af van de interac

tiepotentiaal tussen een ion en een oppervlakteatoom. Deze poten

tiaal is voor LEIS niet exact bekend. In de praktijk wordt hier

voor vaak de Molière potentiaal gekozen(lO). 

Mede op grond van het feit dat P!. ai en (do/dO)i nog niet exact 

bekend zijn is relatie (2-7) niet te gebruiken ten behoeve van 

kwantitatieve oppervlakteanalyse. Deze kan wel uigevoerd worden 

als eerst een aantal ijlonetingen gedaan zijn. Voor een binaire 
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legering. bestaande uit de elementen A en B. komt een dergelijke 

ijking neer op het bepalen van de relatieve gevoeligheid lAilB· 

Hierbij maakt men gebruik van de volgende eenvoudige relaties: 

IA = lA OA 

Ia = lB 0a 

eA + e8 = 1 

met IA(Ia) 

lA ha) 
OA(Oa) 

(2-8) 
(2-9) 

(2-10) 

= het aantal aan element A(B) verstrooide ionen 

= de meetgevoeligheid voor element A(B) 

= de bedekkingsgraad van het oppervlak met 

element A(B) (0 ~ OA(0a) ~ 1) 

Bij het opstellen van relatie (2-10) is aangenomen dat er geen 

verontreinigingen op het oppervlak aanwezig zijn. Uit (2-8) t/m 

(2-10) kan afgeleid worden dat moet gelden: 

(2-11) 

Men kan vervolgens Ia in een grafiek uitzetten tegen IA. De 

helling van de rechte die zo ontstaat is een maat voor de rela

tieve gevoeligheid lallA· In de praktijk wordt de ijklijn bepaald 

door voor een aantal ~a-legeringen met een verschillende bulksa

menstelling en praparaten die volledig uit element A of B bestaan 

IA en Ia te meten. Hierbij is wel vereist dat alle metingen onder 

gelijke omstandigheden uitgevoerd worden. Het oplossend vermogen 

moet zodanig zijn dat de pieken van element A en B duidelijk 

onderscheiden kunnen worden. 

Voor elk ander soort ion of andere primaire energie moet een 

nieuwe ijking verricht worden. De 'helling van de ijklijn is 

echter wel temperatuursonafhankelijk. Door de temperatuur te 

variëren verandert alleen de verhouding tussen IA en Ia. terwijl 

de relatieve gevoeligheid ongewijzigd blijft. 

Is het oppervlak verontreinigd dan nemen IA en Is gelijktijdig af 

en komt een meetpunt beneden de ijklijn te liggen. Gedurende een 

ijking kan op deze wijze een goede indruk van de zuiverheid van 

een oppervlak verkregen worden. 
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Is de relatieve gevoeligheid bepaald dan kan men de oppervlakte

samenstelling van een binaire legering bepalen volgens: 

(2-12) 

met c: = de oppervlakteconcentratie van element A 
s s 

(Ca = 100% - CA) 

Wil men de oppervlaktesamenstelling in atoomprocenten van element 

A en B uitdrukken dan dient men nog te corrigeren voor een moge

lijk verschil in oppervlak tussen een A en B atoom. De gevoelig

heidsfactor lA/la moet daartoe met het quotiënt van het oppervlak 

van een A en een B atoom vermenigvuldigd worden. 
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3. Theoretische aspecten van het onderzoek 

3.1. Inleiding 

Als een legering met een ionenbundel beschoten wordt kan zowel de 

samenstelling van het oppervlak als die van de iets dieper 

gelegen atoomlagen ingrijpend veranderen. Deze veranderingen 

worden door een aantal, onderling sterk verbonden, processen 

veroorzaakt. Men kan deze processen op verschillende manieren 

indelen. Ten eerste kan men ze onderscheiden in temperatuurs

onafhankelijke processen, zoals preferentieel sputteren en 

verplaatsingsmenging (Displacement Mixing), en temperatuurs

afhankelijke processen, zoals de verschillende diffusie- en 

segregatieprocessen. 

Een andere onderverdeling kan gemaakt worden op grond van de 

gevolgen van de processen voor de samenstelling van de buitenste 

atoomlagen. Om te beginnen vormen verplaatsingsmenging, 

bombardement-versterkte diffusie (Radiation-Enhanced Diffusion) 

en thermische diffusie een groep omdat zij een belangrijke rol 

spelen bij het afvlakken van concentratiegradiënten in de gehele 

oppervlakteregio. Een tweede groep bestaat uit de bombardement

geïnduceerde segregatie (Radiation-Induced Segregation) die 

concentratiegradiënten van de elementen in de oppervlakteregio 

opbouwt. Tot de derde groep behoren het pi~ferentieel sputteren 

en de thermische segregatie (Gibbsian Adsorption of Equilibrium 

Segregation) die alleen de samenstelling van de buitenste atoom

lagen sterk verandert. 

Alle genoemde processen dragen bij tot de vorming van de zoge

naamde veranderde laag (altered layer). Deze strekt zich uit van 

het oppervlak tot een diepte van enkele monolagen bij kamertempe

ratuur. Bij hogere temperaturen kan deze zelfs enkele tientallen 

monolagen dik zijn(ll). 

In de volgende paragrafen wordt nader op de verschillende 

processen en hun onder 1 inge samenhang ingegaan. Hierna worden 

enkele eenvoudige theoretische modellen, die de verschillende 

processen proberen te beschrijven, in het kort vermeld. 
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3.2. Preferentieel sputteren en verplaatsingsmenging 

Zoals in paragraaf 2.5. reeds is vermeld treedt sputteren op als 

de invallende ionen voldoende energie en impuls aan de oppervlak

teatomen kunnen overdragen. Deze kunnen dan de bindingsenergie 

overwinnen en het oppervlak naar buiten toe verlaten. Er is van 

preferentieel sputteren sprake als bij een materiaal dat meerdere 

elementen bevat de samenstelling van de totale sputteropbrengst 

(gemiddeld over alle emissiehoeken) verschilt van de oppervlakte

samenstelling. De samenstelling van de sputteropbrengst verandert 

als functie van de sputtertijd. Wanneer de samenstelling van de 

sputteropbrengst gelijk is aan de bulksamenstelling is er even

wicht bereikt. 

In de praktijk wordt meestal het element dat in pure vorm de 

hoogste Sputter Yield heeft preferentieel gesputterd. Er zijn in 

de loop van de tijd verschillende pogingen gedaan om het prefe

rentieel sputteren te verklaren. In grote lijnen komen deze erop 

neer dat er twee effecten zijn die preferentieel sputteren kunnen 

veroorzaken, namelijk een massaeffect en een effect veroorzaakt 

door het verschil in bindingsenergie tussen de componenten (zie 

voor overzicht referentie 12). 

Het massaeffect leidt ertoe dat de component met de laagste massa 

preferentieel gesputterd wordt. In het geval van ver .;itillende 

bindingsenergieën bestaat er een voorkeur voor het spu~~eren van 

de component met de laagste bindingsenergie. Er is geen algemene 

regel op te stellen die aangeeft wanneer en door welk effect 

preferentieel sputteren optreedt. 

We kunnen de botsingen tussen atomen en ionen die aanleiding 

geven tot sputteren in drie gebieden onderverdelen(13): 

1) Het enkele-botsingen gebied (single knock-on regime), waarbij 

de ionen een lage energie (in de buurt van de minimale energie 

die nodig is om te sputteren) of een kleine massa bezitten. In 

dit gebied draagt een ion energie over aan atomen in het 

materiaal die, voordat ze het materiaal verlaten, geen of een 

klein aantal verdere botsingen met andere atomen ondergaan. 

2) Het lineaire cascade gebied, waarin middelzware of zware ionen 

een energie van enkele keV bezitten. Atomen waarmee een 

dergelijk ion gebotst heeft bezitten voldoende energie om een 
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hele cascade van atomen in beweging te brengen. De energie en 

dichtheid van deze atomen is te laag om weer nieuwe cascades 

te doen ontstaan. De kans op een botsing tussen twee bewegende 

atomen is klein. 

3) Het niet-lineaire cascade gebied (spike regime), waarin zware 

ionen een energie van enkele tientallen keV bezitten. Nu is de 

dichtheid van de door ionen of atomen teruggeslagen atomen zo 

hoog dat in een zeker volume vrijwel alle atomen in beweging 

zijn. 

Naast preferentieel sputteren is er nog een temperatuursenaf

hankelijk proces dat invloed heeft op de samenstelling van de 

oppervlakteregio, namelijk de verplaatsingsmenging. Dit proces 

vindt zijn oorsprong in de botsingscascades en is onder te 

verdelen in recoil implantatie en cascademenging. 

Men spreekt van recoil implantatie als atomen in de richting van 

de ionenbundel verder de vaste stof in getransporteerd worden 

tengevolge van de impulsoverdracht. Aangezien bij voorkeur 

meestal de lichtere atomen geïmplanteerd worden heeft dit proces 

invloed op de samenstelling van de buitenste atoomlagen. Bij 

cascademenging zijn de richtingen, waarin de atomen in een 

cascade teruggeslagen worden door andere atomen, volkomen wille

keurig. Dit komt door de grote snelheid van de energieoverdracht 

tijdens een botsing tussen twee atomen. In het algemeen heeft 

cascademenging de overhand op recoil implantatie. 

Deze twee processen hebben zowel invloed op de samenstaling van 

het oppervlak als op de regio beneden het oppervlak tot de diepte 

waar een botsingscascade eindigt. Recoil implantatie geeft 

meestal een verrijking van de zwaardere component in de buitenste 

atoomlagen te zien, terwijl cascademenging de concentratiegra

diënten die door preferentieel sputteren of recoil implantatie 

onstaan afvlakt en uitsmeert naar diepere lagen. 

Verplaatsingsmenging is het dominante transportmechanisme bij 

lage temperaturen. Bij temperaturen beneden een vijfde van de 

absolute smelttemperatuur is namelijk de mobiliteit van de atomen 

en de vacatures te klein om diffusie en segregatie een rol te 

laten spelen. 
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3.3. Diffusie 

Bij temperaturen die hoger zijn dan ~ 0.2 Tm (absolute smelt

temperatuur) neemt de diffusie van atomen en vacatures de domi

nante rol als transportmechanisme van de verplaatsingsmenging 

over. De diffusie kan op zijn beurt weer onderverdeeld worden in 

de bombardement-versterkte (geïnduceerde) diffusie en de ther

misch geactiveerde diffusie. Deze laatste overheerst bij tempera

turen boven ~ 0.6 Tm. Bij kamertemperatuur kan dus al sprake zijn 

van bombardement-geïnduceerde diffusie, zoals bijvoorbeeld bij 

CuNi-legeringen het geval is(lS). 

Voor temperaturen tussen 0.2 en 0.6 Tm neemt de beweeglijkheid 

van roosterpuntfouten, zoals vacatures en interstitiëlen, sterk 

toe. Deze puntfouten ontstaan door de inwerking van de ionen

bundel op het te onderzoeken materiaal. Zoals al in de vorige 

paragraaf is vermeld kunnen atomen uit de vaste stof door de 

wisselwerking met energetische ionen van hun normale rooster

plaats verwijderd (teruggeslagen) worden. Deze atomen botsen weer 

met andere atomen en er ontstaan botsingscascades in het 

materiaal. Een dergelijke cascade bevat aan het begin een 

vacature en aan het eind een interstitieel atoom. Veel cascades 

sluiten weer op elkaar, waardoor er geen Frenkel-paar (vacature 

en interstitieel) achterblijft. Het aantal atomen dat van 

roosterplaats verandert is daarom veel groter dan het aantal 

gecreëerde Frenkel-parenC14). 

Het aantal puntfouten dat per tijdseenheid gemaakt wordt is 

constant en kan beïnvloed worden door de ionmassa of de energie 

van de ionen te veranderen. De concentratie van de puntfouten in 

het materiaal blijft toenemen totdat er een evenwicht ontstaat. 

Dit evenwicht hangt af van de mate waarin vacatures en intersti

tiëlen annihileren en de mate waarin zij in uitgebreidere rooster 

fouten, zoals korrelgrenzen, vrije oppervlakken en dislocaties, 

samenkomen. 

Het is duidelijk dat als de beweeglijkheid van deze puntfouten 

toeneemt de diffusie van de atomen in de vaste stof, die hiermee 

gepaard gaat, bevorderd wordt. Neemt de temperatuur nog verder 

toe dan vallen de clusters van vacatures en inters ti tielen uit 

elkaar en wordt de concentratie van de puntfouten veel groter dan 

tengevolge van het ionenbombardement. De thermisch geactiveerde 

diffusie bepaalt nu het atoomtransport. 
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De relatieve bijdragen van verplaatsingsmenging, bombardement

geïnduceerde diffusie en thermische diffusie is in figuur 3.1. 

schematisch weergegeven. Er is duidelijk zichtbaar dat de 

diffusiecoëfficiënt van de geïnduceerde diffusie licht tempera

tuursafhankelijk is (zie ook referentie 15). De thermische 

diffusie neemt daarentegen snel toe als de temperatuur hoger 

wordt. 
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Fig. 3.1. Schematische weergave van de rel.atieue beLang

rijkheid van uerpl.aatsingsmenging, bombardement

geinduceerde diffusie en thermische diffusie. 

Aangezien diffusie, net als verplaatsingsmenging, concentratie

profielen, die door preferentieel sputteren en segregatie zijn 

ontstaan, uitsmeert naar diepere lagen zal door de thermische 

diffusie de dikte van de veranderde laag toenemen. Bij de geïn

duceerde diffusie is die toename geringer. 

Preferentieel sputteren en diffusie zijn met elkaar verbonden 

doordat de mate van diffusie ervoor zorgt dat de tijd die nodig 

is om een sputterevenwicht te bereiken korter of langer wordt. 

3. -1. Segregatie 

Als in een legering het ene element liever aan het oppervlak zit 

dan het andere element spreekt men van segregatie. Hierdoor 

ontstaat een oppervlak dat met de ene component verrijkt is. 

Drijvende kracht hierbij is de minimalisatie van de Cibbs-vrije 

energie. De mobiliteit (diffusie) van de atomen in de vaste stof 
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is het transportmechanisme waarlangs segregatie plaatsvindt. Er 

bestaan drie verschillende vormen van segregatie: 

1. bombardement-geïnduceerde segregatie. 

2. thermische segregatie. 

3. chemisch-geïnduceerde segregatie. 

Bombardement-geïnduceerde segregatie treedt bij dezelfde tempera

turen op als bombardement-versterkte diffusie. Dit kan verklaard 

worden doordat de puntfouten die verantwoordelijk zijn voor de 

diffusie ook de segregatie induceren. Zoals reeds is vermeld 

kunnen bij voldoend hoge temperaturen de puntfouten door het 

rooster bewegen voordat zij recombineren of annihileren in 

uitgebreide roosterfouten. Omdat de plaatsen van produktie en 

eliminatie van de puntfouten ruimtelijk gescheiden zijn kan er 

een netto flux van puntfouten in het materiaal ontstaan. Deze 

flux gaat gepaard met een flux van atomen. Wordt de flux van de 

puntfouten bij voorkeur met een bepaalde atoomsoort geässocieerd 

en/of bestaat er een preferentiële deelname van een van de atoom

soorten aan de diffusie van puntfouten, dan ontstaat er een 

effectieve flux van een van de componenten. Er ontstaan dus 

tengevolge van de bombardement-geïnduceerde segregatie extra 

concentratiegradiënten in het preparaat. 

Bij hogere temperaturen zorgen de hoge concentratie en beweeg

lijkheid van de thermisch gecreëerde vacatures voor een diffusie 

die de bombardement-geïnduceerde segregatie tegenwerkt. Deze 

segregatie is dan erg zwak en de thermische segregatie (Cibbsian 

Adsorption) wordt belangrijk. Omdat hiervoor thermische diffusie 

nodig is treedt thermische segregatie pas op bij temperaturen 

boven ~ 0.3 Tm. Verplaatsingsmenging en bombardement-geïnduceerde 
' . 

puntfouten kunnen de thermische segregatie bij lagere tempera

turen versterken. De component die segregeert tengevolge van het 

ionenbombardement en degene die thermisch segregeert hoeven 

echter niet altijd dezelfde te zijn. 

Door het optreden van thermische segregatie verschilt de opper

vlaktesamenstelling van de bulksamenstelling volgens de segre

gatievergelijking: 
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s s b b seg 
(CA I Cs )= (CA I Cs) exp(-AG I kT) (3-1) 

met s s 
CA(Cs) = de concentratie A(B) atomen aan het oppervlak 

C~(C~) = de concentratie A(B) atomen in de bulk 

AGseg = de vrije energie van segregatie 

k =de constante van Boltzmann 

T = de absolute temperatuur 

Deze relatie houdt in dat bij het absolute nulpunt slechts één 

component aan het oppervlak aanwezig is, terwijl bij zeer hoge 

temperaturen de oppervlaktesamenstelling gelijk is aan de bulk

samenstelling. 

Chemisch-geïnduceerde segregatie kan optreden doordat restgassen 

op het oppervlak geadsorbeerd kunnen worden. Is de affiniteit van 

het adsorbaat groter voor de component, waarvan de concentratie 

door andere vormen van segregatie is afgenomen, dan treedt segre

gatie in omgekeerde richting op. Ook onzuiverheden die vanuit de 

bulk naar het oppervlak segregeren_ kunnen de samenstelling van 

het oppervlak op deze wijze beïnvloeden. 

De belangrijke rol die segregatie speelt bij het optreden van 

preferentieel sputteren wordt duidelijk aan de hand van de tegen

strijdige resultaten die ISS en AES (Auger Electron Spectroscopy) 

metingen opleveren bij het onderzoek naar preferentieel 

sputteren(l6,17,18). Vooral geïnduceerde segregatie en preferen

tieel sputteren kunnen niet los van elkaar gezien worden. 

Segregatie leidt tot een veranderde laag, waarvan de dikte 

toeneemt met de temperatuur. Bij exotherme legeringen is de 

tweede atoomlaag verarmd met de component die naar het oppervlak 

segregeert. Exotherme legeringen hebben een negatieve mengwarmte. 

Er komt dus warmte vrij bij het vormen van de legering. Dit in 

tegenstelling tot endotherme legeringen, waarbij de eerste en de 

tweede atoomlaag met dezelfe component verrijkt zijn. 

Naast segregatie kan ook door oppervlakterelaxatie de vrije 

energie verlaagd worden. De relaxatie uit zich in een verandering 

van de afstanden en hoeken tussen atomen aan het oppervlak en die 

van de tweede laag. De vrije energie daalt eveneens door de 

reconstructie van ernstige roosterfouten aan het oppervlak. 
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3.5. Theoretische modellen 

Er zijn in de loop van de tijd veel verschillende modellen 

opgesteld in een poging om de gemoerode processen afzonderlijk dan 

wel gezamelijk te kunnen beschrijven. Ten aanzien van thermische 

segregatie zijn de modellen ruwweg in vier hoofdgroepen te 

verdelen. Om te beginnen zijn er de modellen die alleen op grond 

van chemische factoren de segregatie beschrijvenC19, 20). Deze 

zogenaamde "Broken-Bond" theorieën voorspellen dat de component 

met de laagste verdampingswarmte segregeert en gaan verder uit 

van een minimalisatie van de totale vrije energie van de vaste 

stof. Een uitbreiding en verbetering van deze modellen kan men 

verkrijgen door te corrigeren voor de oppervlakterelaxatie en het 

verschil in atoomstraal tussen de componenten(21). De tweede 

groep wordt gevormd door de oppervlaktespanningstheorieën, waarin 

ook de mengenthalpie van de componenten een belangrijke rol 

speelt(22,23). Daarnaast zijn er nog de elasticiteits-theorieën, 

die gebruik maken van de verschillen in atoomgrootte en opper

vlakteënergie tussen de componenten(24). Tenslotte dienen de 

modellen die de segregatie aan de elektronische eigenschappen van 

de elementen koppelt vermeld te worden(25). 

Al deze theorieën hebben hun beperkingen, maar geven voor de 

.,.·~·" meeste legeringen een juiste kwalitatieve voorspelling van het 

waargenomen segregatiegedrag(26). Vooral als de ''Tight-binding" 

elektronische theorie wordt toegepast op legeringen van twee 

overgangsmetalen is er een kwalitatieve overeenstemming met 

vrijwel alle experimenten. 

De eerste pogingen om preferentiee~ ,sputteren te begrijpen en te 

beschrijven waren gebasseerd op de massaverschillen tussen de 

atomen in een preparaat. Deze hadden als resultaat dat. als er 

preferentieel sputteren optreedt. het de lichtste component is 

die bij voorkeur gesputterd wordt. Deze voorspelling bleek lang 

niet altijd de juiste te zijn. Daarom werd daarna een completere 

benadering toegepast. die zowel de massaverschillen als de 

verschillen in bindingsenergie bij de modelvorming betrok (zie 

voor uitgebreid overzicht referentie 16). Dit model heeft als 

voordeel dat de segregatie en de diffusie er zonder veel moeite 

bij betrokken kunnen worden. 
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Een ander, zeer eenvoudig, model gaat uit van de sputterop

brengsten van de zuivere elementen bij de beschrijving van 

preferentieel sputterenC27). De oppervlaktesamenstelling van een 

binaire legering tengevolge van preferentieel sputteren wordt dan 

berekend volgens: 

(3-2) 

s met CA = de oppervlakteconcentratie van element A 
b b CA(Ce) = de bulkconcentratie van element A(B) 

YA(Ye) = de sputteropbrengst van een preparaat dat 

voor 100% uit element A(B) bestaat 

Dit ~odel verwaarloost matrixeffecten door voor het quotiënt van 

de sputteropbrengsten het experimenteel bepaalde quotiënt van de 

zuivere elementen te nemen. Het element met de hoogste sputter

opbrengst wordt dan preferentieel gesputterd, hetgeen in de 

praktijk vaak het geval is. Het model is dan ook slechts een 

eenvoudige benadering van de fysische werkelijkheid. 

Het meest uigebreide model is het kinetische model van Lam en 

Wi>:..~rsich01.2B). In dit model worden alle in de vorige para-, 
g.r::Jen genoemde processen meegenomen. Enkele modelparameters 

moeten uit de experimenten gefit worden. De verstrooiing en de 

afremming van de ionen in de vaste stof worden gesimuleerd met 

behulp van een Monte Carlo-simulatieprogramma, de zogenaamde 

TRIM-code (TRIM = TRansport of Ions in Matter). Het model komt 

neer op het oplossen van een aantal gekoppelde partiële differen

tiaalvergelijkingen, die de beweging (diffusie) en de evolutie 

(produktie) van de atomen en de puntfouten in de tijd en in de 

ruimte beschrijven. Het sputteren van een oppervlak wordt wiskun

dig weergegeven met behulp van een ruimtetransformatie en de 

thermische segregatie verlangt een discrete benadering van de 

buitenste twee atoomlagen. Dit model blijkt een goede kwantita

tieve beschrijving te vormen voor het ingewikkelde complex van 

processen die in een materiaal plaatsvinden tengevolge van het 

ionenbombardementCll). 
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4. Experimentele opzet 

4.1. Inleiding 

Alle LEIS-experimenten, die gedurende dit afstudeerwerk zijn 

verricht, zijn met behulp van de MINIMOBIS-ionenverstrooiings

opstelling van de groep FOG uitgevoerd. Tijdens de experimenten 

is het computerprograrmna SCAN4A gebruikt ten behoeve van de 

datacollectie. Om de data te verwerken is het tekenprogratmla 

MOBIPLOT toegepast. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de 

opstelling, het meten van de preparaattemperatuur, het meet

prograrmna en het plotprogramma behandeld. 

4.2. De MINIMOBIS-opstelling 

In de groep FOG wordt onder andere oppervlaktefysica bedreven met 

behulp van het ionenverstrooiingsapparaat MINIMOBIS. Het woord 

MINI verwijst naar de compactheid van de opstelling, terwijl 

MOBIS voor Modular Backscattered Ion Spectrometer staat. De 

MINIMOBIS, zoals is beschreven in referentie 4, heeft gedurende 

dit afstudeeronderzoek een belangrijke face-lift ondergaan. Voor

dat met de experimenten is begonnen is de opstelling op tal van 

punten verbeterd en uitgebreid. In figuur 4.1. is de MINIMOBIS in 

zijn huidige vorm schematisch weergegeven. 

Via een aant~.~ ~~ranen, een reduceerventiel en een ti taansublima

tiepomp kan l.tet edelgas (3He, "~He, Ne) in de ionenbron gelaten 

worden. De titaansublimatiepomp met bijbehorend cryoscherm dient 

om zo veel mogelijk onzuiverheden (vooral water en waterstof) uit 

het edelgas te verwijderen. Het edelgas zelf wordt namelijk door 

deze pomp niet weggepompt. De edelgasdruk in de bron bedraagt 

ongeveer 5x1o-6 mbar. De ionenbron is een bij de N.V. Philips 

ontwikkelde PittawaybronC3). Het edelgas wordt in de ionenbron 

geïoniseerd door middel van thermische elektronen, die uit een 

gloeidraad geëmitteerd worden. Een extractor zorgt ervoor dat de 

ionen uit het brongedeelte getrokken en tot een scherpe bundel 

gefocusseerd worden. De ionen worden vervolgens versneld tot ze 

de gewenste primaire energie bezitten en daarna nogmaals gefocus

seerd (zie referentie 3 voor uitvoerige uitleg). Via een paar 
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Fig 4.1. Schematische weergave van de MINIMOBIS: l.gasinlaat-
4 3 kraan He en Ne; 2.gasinlaatkraan He; 3.reduceerventiel; 

4.titaansubUmatiepomp met cryoscherm; 5.ionenbron; 6.twee 

diafragma's; 7.vertikale afbuigplaten; 8.magneet van massa

filter; 9.horizontale afbuigplaten; 10.twee paar afbuigplaten; 

lt.eerste etnzellens; 12.tweede einzellens; 13.analysator; 

l4.channeltrons; l5.preparaat; l6.oventje; 17.ionengetterpomp; 

l8.turbopomp; 19.voorvacuumpomp; 20.massa-spektrometer; Pl t/m 

P3 zijn ionisatiemanometers; P4 is een penningmanometer; 

JZI zijn kranen of kleppen. 
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elektrische afbuigplaten (voor de vertikale afbuiging), een 

rnassafilter, twee paar afbuigplaten (voor de horizontale en 

vertikale afbuiging) en twee einzellenzen kan de ionenbundel 

tenslotte het preparaat bereiken. Het massafilter bestaat uit een 

magneet en een paar afbuigplaten (horizontale afbuiging). De 

magneet legt een magneetveld aan. dat door een elektrisch veld 

(tussen de platen) zodanig gecompenseerd wordt dat alleen de 

ionen die de gewenste massa bezitten bij het preparaat aankomen. 

De einzellenzen zorgen voor de bundelfocussering, waarbij de 

bundeldiameter op het preparaat gevarieerd kan worden van 

ongeveer 0. 3 Dl1l tot enkele mi 11 !meters. In appendix A zijn in 

twee figuren de opbouw en de elektrische aansluitingen van het 

brongedeelte weergegeven. 

De ionenbundel valt loodrecht op het preparaat in. De energie van 

de verstrooide ionen wordt onder een vaste strooihoek van 144.1° 

gemeten door de analysator. De analysator bestaat uit een CMA 

(Cylindrical Mirror Analyzer) waarvan de as samenvalt met de 

primaire ionenbundel (zie figuur 4.2.). Als functie van de 

spanning over de platen van de analysator kunnen alleen ionen met 

een bepaalde energie de analysator passeren en de detektor 

bereiken. Deze bestaat uit een aantal channeltrons. die cylinder

symmetrisch achter de CMA geplaatst zijn. De binnenwand van zo'n 

glazen channeltron bestaat uit een~nateriaal met een hoge emissie 

van secundaire elektronen. Als een ion de binnenwand van een 

channeltron treft worden via een cascadeproces een groot aantal 

elektronen vrij gemaakt. De secundaire elektronen worden versneld 

door een hoogspanning over het channeltron aan te leggen. Als de 

elektronen het ui te inde van een channel tron treffen zorgen zij 

voor een elektrisch pulsje. dat vervolgens versterkt wordt. De 

computer zorgt daarna voor een verdere verwerking van de pulsen. 

Door de cylindersymmetrie van de analysator en de detector wordt 

er geen onderscheid gemaakt in de azimuthoek van de verstrooide 

ionen. Hierdoor worden alle ionen die onder een hoek van 144.1° 

verstrooid zijn zo efficiënt mogelijk gedetecteerd. 
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Schematische doorsnede van de analysator (CMA) 

van de IINIMOBIS: I en II zij de spleten, i en o 

zijn de platen, B zijn de detektoren. 

De preparaten bevinden zich op een carrousel in de analysekamer, 

waar een Ultra Hoog Vacuum (UHV) van 3xlo-9 mbar heerst. Op de 

carrousel kunnen tien preparaten tegelijkertijd geplaatst worden. 

Hierdoor kan men met dezelfde bundel ·afwisselend aan verschil

lende preparaten meten zonder dat het UHV verbroken hoeft te 

worden. De preparaten zijn gemonteerd op oventjes, waardoor het 

mogelijk is om de preparaten te verhitten tot een maximale tempe

ratuur van circa 900 °C. De temperatuur kan men meten met een 
.t-

chromel-alumel thermokoppel dat op het pre~ raat gepuntlast is 

(zie ook paragraaf 4.3.). 

Aan de analysekamer wordt door een ionengetterpomp gepompt. Omdat 

deze pomp edelgassen slechts matig wegpompt loopt tijdens een 

experiment de druk in de kamer op tengevolge van de aanwezigheid 

van edelgassen in het systeem. Om dit effect te beperken zijn 

tussen de ionenbron en de analysekamer op verschillende plaatsen 

diafragma's aangebracht. Deze diafragma's vormen een stromings

impedant ie waardoor er minder gas van de ionenbron naar de 

analysekamer stroomt. Ook wordt halverwege de bron en de kamer 

door een turbopomp differentieel gepompt. Hierdoor neemt de druk 

in de analysekamer tijdens een meting slechts 1 icht toe tot 

ongeveer lxlo-B mbar. Aangezien de adsorptie van edelgasatomen 

voor de meeste materialen gelijk aan nul is, heeft deze druk

toename geen invloed op de metingen. 
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Aan de analysekamer is ook een massaspectrometer ( quadrupooi) 

bevestigd, waarmee men het massaspektrum van het restgas kan 

bepalen. Tevens kan men hiermee mogelijke vacuumlekken in het 

systeem opsporen. 

In appendix B wordt vermeld hoe de MINIMOBIS opgestart en bediend 

moet worden. 

4.3. Temperatuurmetingen 

Zoals reeds is vermeld kunnen de preparaten door middel van 

oventjes verwarmd worden tot een maximale temperatuur van circa 

900 °e. De oventjes zijn bevestigd op keramieken blokjes, die in 

de carrousel geschoven kunnen worden. Op het oventje wordt het 

preparaat vastgeklemd. Als temperatuursensor kan een chromel

alumel thermokoppel gebruikt worden, dat op het preparaat gepunt

last is. De koude referentiepunten van het thermokoppel bevinden 

zich aan de bovenkant van het keramieken blokje op de plaats waar 

de gewikkelde chromel en alumel draden zijn ingeklemd. 

Zowel de voeding van het oventje (een transformator met een 

maximale spanning en stroom van 21 V en 1.6 A) als ook· het 

thermokoppel zijn met een temperatuurregelaar verbonden (zie 

figuur 8.5. van appendix B). Deze kan, door de stroom door het 

oventje te variëren en te regelen, de gewenste preparaattempera

tuur bereiken en handhaven. Op een LCD-display kan men ~ . ~empe

ratuur van het preparaat aflezen. 

Om fouten bij de temperatuurbepaling te voorkomen behoren de 

referentiepunten van het thermokoppel zich op een temperatuur van 

20 °e te bevinden. Dit blijkt tijdens het verhitten van het 

preparaat na enige tijd niet meer het geval te zijn. De koude 

punten warmen namelijk langzaam op onder invloed van de warmte

straling van het oventje en de warmtegeleiding via het thermo

koppel. Hierdoor zal de gemeten temperatuur afnemen. De regelaar 

probeert dit te compenseren door de stroom door het oventje te 

verhogen, waardoor de werkelijke temperatuur van het preparaat 

aanzienlijk hoger zal worden dan de afgelezen temperatuur. Dit 

probleem kan waarschijnlijk verholpen worden door de referentie

punten verder van het oventje te situeren. 
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Omdat dit een ingrijpende operatie is, waarbij men de analyse

kamer moet beluchten, is als tussenoplossing een al ternatieve 

methode om de temperatuur te bepalen gebruikt. De temperatuur 

wordt nu met behulp van een infaroodthermometer (Minol ta/Land, 

Cyclops 41), met een meetbereik van 250 °e tot 800 °e, bepaald. 

De infaroodkamera staat buiten het vacuumsysteem opgesteld en is 

via een kijkvenster in de analysekamer onder een hoek van 

ongeveer 45° op het preparaat gericht. Vanwege het feit dat het 

preparaat dicht onder de analysator zit is het niet mogelijk om 

de kamera loodrecht op het preparaat te richten. Hierdoor lukt 

het niet om het hele focuscirkeltje van de kamera met het prepa

raatoppervlak te vullen. Doordat ook een klein gedeelte van de 

preparaatomgeving (oventje en analysator) bij de temperatuur

bepaling wordt betrokken introduceert men een fout. Door het 

focuscirkeltje iets te verschuiven is de maximale afwijking in de 

temperatuurmeting, die hierdoor ontstaat, op ongeveer 3% geschat. 

Een andere tekortkoming van deze temperatuurbepaling is dat de in 

te stellen emissiefactor van het preparaat oppervlak niet exact 

bekend is. Deze envoikomendheden en de apparaatonnauwkeurigheid 

zorgen ervoor dat met de infaroodkijker de preparaattemperaturen 

tot op 5% nauwkeurig gemeten kunnen worden. Ten behoeve van het 

uitgevoerde segregatieonderzoek aan CuPd legeringen is deze 

nauwkeurigheid ruim voldoende. 

Het is veel belangrijker dat gedurende een experiment de prepa

raattemperatuur constant blijft. Men kan dit bereiken door met 

behulp van een stroombron een constante stroom door het oventje 

te sturen. Na verloop van tijd stelt zich dan een thermisch 

evenwicht in, waarbij de temperatuur van het preparaat niet meer 

verandert. Door de stroom te variëren kan de temperatuur 

gewijzigd worden. 
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4.4. Dataverwerking 

4.4.1. Het meetprogramma 

Tijdens het bepalen van het energiespektrum van de verstrooide 

ionen wordt gebruik gemaakt van het meetprogramma SCAN4A. Dit 

computerprogra11111a is binnen de groep FOG ontwikkeld voor de 

ionenverstrooiingsopstelling NODUS. Door het programma op enkele 

punten te wijzigen is het voor de MINIMOBIS geschikt gemaakt. Het 

programma draait op een M68000-computer, waaraan een Eurobus

systeem met interfaces gekoppeld is. 

Het energiespektrum loopt vanaf een zelf te kiezen beginenergie 

tot de gewenste eindenergie. De computer verdeelt het energie

gebied over 512 kanalen en telt vervolgens per kanaal het aantal 

ionen dat gedurende de opgegeven meettijd de detector treft. Het 

spektrum kan ook in een aantal intervallen met verschillende 

meettijden verdeeld worden. Door voor een interval, waarin 

bijvoorbeeld een klein piekje ligt, een langere meettijd te nemen 

kan men de signaal-ruis verhouding verbeteren en de statistische 

fluctuaties verkleinen. Ook kunnen op deze wijze niet relevante 

intervallen overgeslagen worden. 

Men kan de signaal-ruis verhouding eveneens verbeteren door het 

gemiddelde van een aantal, kort na elkaar gemeten, spektra 

(scans) te nemen. Wil men het progra11111a voor het meten van 

diepteprofielen gebruiken dan kan men opgegeven hoe vaak en met 

welk tijdsinterval een spektrum bepaald moet worden. Als een 

spektrum gemeten is wordt het in een achtergrondgeheugen 

opgeslagen. 

4.4.2. Het plotprogramma 

Een gemeten spektrum kan men van het achtergrondgeheugen halen om 

het vervolgens te verwerken met het computerprogramma MOBIPLOT. 

Dit tekenprogramma is geschreven voor de Atari 1040st computer en 

is een licht gewijzigde versie van het NODUPLOT-dataverwerkings

programmaC32). De belangrijkste operaties die met behulp van dit 

programma op een spektrum uitgevoerd kunnen worden zijn: 
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1) het tekenen van één of twee spektra op het beeldscherm van de 

Atari. 

2) het berekenen van de atoommassa uit de energie behorende bij 

een aangegeven punt van het spektrum. 

3) het bepalen van het oppervlak onder een piek in het spektrum. 

4) het bepalen van de hoogte van een aangegeven punt in het 

spektrum. 

5) het uitvergroten van een gedeelte van het spektrum. 

6) het gladstrijken van het spektrum met een vijfpunts-filter. 

7) het afdrukken van het spektrum op een printer. 

Bij het bepalen van het oppervlak onder een piek moet men eerst 

het begin en het einde van de piek aangeven. Het programma 

bekijkt daarna welke kanalen hiermee corresponderen en telt 

vervolgens vanaf het beginkanaal tot en met het eindkanaal het 

aantal getelde counts bij elkaar op. Van dit oppervlak wordt 

tenslotte de achtergrondruis afgetrokken. Deze achtergrond kan 

berekend worden door het begin- en eindpunt door middel van een 

rechte lijn met elkaar te verbinden. Het oppervlak tussen deze 

rechte en de energieas is dan een maat voor de achtergrond. In 

figuur 4.3. is het oppervlak minus de achtergrond gearceerd 

weergegeven. 
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Fig. 4.3. Energiespektrum waarin het oppervlak onder de 

piek gearceerd is weergegeven. 
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5. Experimenten aan CuPd legeringen 

5. 1. Inleiding 

Reeds een tiental jaren wordt er onderzoek gedaan naar de 

verandering van de oppervlaktesamenstelling van CuPd legeringen 

tengevolge van preferentieel sputteren en segregatie. Omdat 

hierbij oppervlakteanalysetechnieken met een verschillende opper

vlaktegevoeligheid zijn gebruikt hebben deze geen consistente 

resultaten opgeleverd. Zo geven AES metingen, aan een met Ar+ 

ionen gesputterd oppervlak, een duidelijke Pd-verrijking te 

zienC33,34). Een LEIS-analyse met 1 keV He+ ionen van een 

dergelijk oppervlak laat daarentegen een ander beeld zien. 

Volgens deze metingen treedt er een lichte Cu-verrijking op in 

Pd-rijke legeringen, terwijl in Cu-rijke legeringen geen of een 

minimale Pd-verrijking plaatsvindt (35). Segregatieonderzoek bij 

hogere temperaturen laat echter zowel met AES als met LEIS een 

duidelijke Cu-verrijking van het oppervlak zienC21.35). 

Gedurende dit afstudeeronderzoek is geprobeerd om met LEIS een 

indruk te verkrijgen van de invloed die preferentieel sputteren 

en segregatie op de oppervlaktesamenstelling van CuPd preparaten 

hebben. Hiertoe is gebruik gemaakt van zeven CuPd preparaten, die 

elk een verschillende bulksamenstelling hebben (zie tabel 5.1.). 

De bulksamenstelling is gecontroleerd met Rutherford Backscat

tering Spectroscopy en bleek binnen één atoomprocent met de 

opgegeven waarden overeen te stemmen. 

Er is een schoon preparaatoppervlak verkregen door deze prepa

raten eerst flink te verwarmen (tot 800 °e) en daarna schoon te 

sputteren met 3 keV Ne+ ionen. Tijdens het verwarmen bleek zwavel 

vanuit de bulk naar het oppervlak te segregeren. Er is zolang 

verwarmd en gesputterd totdat bij 600 oe de zwavelverontreiniging 

verdwenen was. 

Tabel 5.1. Bulksamenstelling van de gebruikte CuPd preparaten. 

oreoaraatnummer 1 2 3 4 5 6 7 

at.% Cu in bulk 85 75 55 40 20 100 0 

at.% Pd in bulk 15 25 45 60 80 0 100 
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In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe de relatieve 

gevoeligheden van Cu en Pd bij 2 en 3 keV Ne+ ionen zijn 

bepaald. Daarna volgt een onderzoek naar de grootte en de aard 

van het preferentieel sputteren bij kamertemperatuur. Vervolgens 

komt de Cu-segregatie bij hogere temperaturen aan bod. Tenslotte 

wordt de grootte van de bundeldiameter geschat aan de hand van 

een resultaat uit het segregatieonderzoek. 

5.2. Ilkli jnen 

In paragraaf 2.6. is uitgelegd hoe de relatieve gevoeligheid van 

de ionenverstrooiingsopstelling voor de twee elementen van een 

binaire legering uit ijkmetingen kan worden verkregen. Deze 

relatieve gevoeligheid is onmisbaar als men tot een kwantitatieve 

analyse van het oppervlak van een binaire legering wil komen. 

Daarom zijn om te beginnen ijkmetingen uitgevoerd met behulp van 

vijf CuPd preparaten en twee ijkpreparaten, die voor 100% uit Cu 

en voor 100% uit Pd bestaan. 

Bij alle metingen zijn Ne+ ionen met een primaire energie van 2 

of 3 keV gebruikt. Er is voor Ne gekozen omdat de sputterfre

quentie bij het gebruik van Ne+ ionen aanzienlijk groter is dan 

bij He+ ionen. Aangezien de adsorptiefrequentie van de restgassen 

onafhankelijk is van het soort primiar ion kan tengevolge van het 

sputteren met Ne+ ionen een veel schoner oppervlak verkregen en 

behouden worden bij een restgasdruk van 3x1o-9 mbar. Een schoon 

oppervlak is immers een vereiste om betrouwbare kwantitatieve 

metingen te kunnen doen. 

De keuze van de grootte van de primaire energie wordt door twee 

factoren bepaald. Ten eerste neemt de bundelstroom sterk af als 

de primaire energie verlaagd wordt. Bij 1 keV bedraagt deze nog 

maar ongeveer 5 nA, hetgeen te weinig is om een goede signaal

ruisverhouding te verkrijgen. Daarom is als minimale primaire 

energie 2 keV genomen, waarbij de bundelstroom circa 25 nA 

bedraagt en de signaalopbrengst veel hoger is. De bovengrens voor 

de primaire energie is op 3 keV gesteld, omdat voor hogere 

energieën de oppervlaktegevoeligheid van LEIS afneemt. De kans op 

verstrooiing aan diepere lagen neemt namelijk toe met de primaire 

energie. 
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In figuur 5.1. is het resultaat weergegeven van de ijking bij 

3 keV Ne+. Langs de horizontale en vertikale as zijn respectieve

lijk het Pd-signaal en het Cu-signaal uitgezt. De ijking is 

uitgevoerd door voor zes van de zeven preparaten bij verschil

lende temperaturen (maximaal 500 °C) het energiespektrum te 

bepalen. Aan preparaat 5 (zie tabel 5.1.) kon tijdens deze ijking 

niet gemeten worden, omdat het thermokoppel geen contact maakte 

met de elektrische doorvoer van de analysekamer. Aangezien via 

het thermokoppel ook de bundelstroom gemeten wordt is dit prepa

raat niet gebruikt. 

Vervolgens is de grootte van het Cu- en het Pd-signaal bepaald 

door het oppervlak onder de Cu- en de Pd-piek, minus de achter

grond, te berekenen. Omdat de bundelstroom bij de verschillende 

metingen niet constant was en lichtjes variëerde rond 45 nA, zijn 

alle meetpunten op een bundelstroom van 45 nA genormeerd. De 

meetpunten behorende bij verschillende preparaten zijn in de 

figuur met aparte symbolen eengegeven. 

100.000.---------------------------, 

SujcPS) 

1 
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1:. ~AA 
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---.~~ 

Fig. 5.1. I]ktijn voor CuPd legeringen bij het gebruik van 
+ Ne ionen met een prtmia.re energie van 3 keV. 
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Door de meetpunten kan nu met behulp van een kleinste kwadraten

methode vrij nauwkeurig de beste ijklijn getrokken worden. De 

relatieve gevoeligheid van Cu ten opzichte van Pd wordt gegeven 

door de helling van die lijn en bedraagt 0.25. Door de tempera

tuur te verhogen verschuift een meetpunt over de lijn naar een 

punt met een hoger Cu-signaal. Dit vindt zijn oorsprong in de 

thermische segregatie van koper. 

Uit het feit dat geen enkel meetpunt opmerkelijk afwijkt van de 

rechte lijn mag geconcludeerd worden dat de preparaatoppervlakken 

vrijwel niet vervuild zijn. De kleine afwijkingen die optreden 

kunnen bovendien veroorzaakt zijn door een lichte verandering van 

de bundelgeometrie. Deze vindt zijn oorsprong in het gegeven dat 

het uitgesloten is dat gedurende de tijdsduur van de hele 

ijkrneting, die enkele dagen bedraagt, alle hoogspanningsvoedingen 

exact dezelfde spanning leveren. Ook al blijft de instelling van 

de voedingen ongewijzigd, dan nog kunnen er kleine spontane 

schommelingen van de spanningen optreden door oplading van onder

delen-van het brongedeelte. Dit effect kan men minimaliseren door 

de tijdsduur van een ijking te beperken. 

Een mooi voorbeeld van een plotselinge verandering van de bundel

geometrie is te zien in figuur 5.2. Hierin is het resultaat van 

de i ~'·5ng voor 2 keV Ne+ ionen weergegeven. Er blijken twee 

ever>rijdige ijklijnen, elk met een helling van 0.51, gevonden te 

worden. De metingen zijn in de volgorde A t/m H uitgevoerd. Na 

meetpunt C kwamen de metingen consequent iets hoger te liggen. 

Omdat dit ook het het geval was bij preparaten waaraan tijdens 

deze ijking nog niet eerder gemeten was (D,E,F) kan deze 

plotselinge sprong niet door het schoner worden van de preparaten 

verklaard worden. 

Om de tijdsduur van de ijking te verkorten zijn alle metingen bij 

kamertemperatuur uitgevoerd. De totale ijking duurde nu nog maar 

twee dagen. De metingen die aan het zuivere Cu100 preparaat 

gedaan zijn kwamen tengevolge van een lichte zwavelverontrei

nlglng aan het oppervlak onder de ijklijnen te liggen. Zij zijn 

dan ook niet bij de bepaling van de helling betrokken. 
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Fig. 5.2. I]ktijn voor CuPd Legeringen bij het gebruik van 

Ne+ ionen rnet een primaire energie van 2 keV. 

Nadat de relatieve gevoeligheden bij 2 en 3 keV bepaald zijn is 

nog een correctie noodzakelijk om de oppervlaktesamenstelling in 

atoomprocenten Cu en Pd te kunnen uitdrukken. De relatieve 

gevoeligheid moet daartoe met het quotiënt van het oppervlak van 

een Cu en een _ d atoom vermenigvuldigd worden. Deze correctie

factor bedraag·i:. 0.87. In tabel 5.2. wordt een overzicht gegeven 

van de resultaten van de ijkmetingen met en zonder correctie. 

Tabel 5.2. Resultaten van de ijkingen voor CuPd legeringen. 

2 keV Ne+ 3 keV Ne+ 

ralatieve gevoeligheid 0.51 0.25 
zonder correctie 

relatieve gevoeligheid 0.46 0.22 
met correctie 

5.3. Preferentieel sputteren bi1 kamertemperatuur 

Nu de gevoeligheidsfactoren bekend zijn kan onderzocht worden hoe 

de oppervlaktesamenstelling verschilt van de bulksamenstelling 

onder invloed van het ionenbombardement bij kamertemperatuur. 
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Daartoe zijn de CuPd preparaten 1 t/m 5 met Ne+ ionen beschoten 

totdat zich een sputterevenwicht heeft ingesteld. Op dat moment 

is de oppervlaktesamenstelling bepaald uit de verhouding van de 

Cu en Pd piekoppervlakken en de relatieve gevoeligheidsfactor met 

behulp van vergelijking (2-12). Voor elke preparaat is een 

dergelijk experiment een aantal malen herhaald. Hieruit is een 

gemiddelde waarde voor de samenstelling berekend. De maximale 

afwijking van de gemiddelde waarde bedraagt 1 atoomprocent. 

In figuur 5.3. is die gemiddelde oppervlaktesamenstelling (in 

at.% Cu) uitgezet tegen de bulksamenstelling (in at.% Cu). De 

foutenstreepjes stellen de maximale onnauwkeurigheid in de opper

vlaktesamenstelling voor. De gestippelde -45°-lijn geeft aan waar 

de oppervlakte- en de bulksamenstelling aan elkaar gelijk zijn. 

De getrokken kromme is getekend aal?- de hand van het eenvoudige 

model voor preferentieel sputteren, dat gebruik maakt van de 

sputteropbrengsten van de zuivere elementen en de matrixeffecten 

verwaarloosd (zie paragraaf 3.5.). 
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Fig. 5.3. Oppervlaktesamenstelling van CuPd legeringen ats 

functie van de butk.samensteUing ontstaan door 

het sputteren met Ne+ ionen van 2 k.eV bij kamer

temperatuur. De getrok.k.en tijn stelt het modet 

voor preferentieel sputteren uit paragraaf 3.5. 

voor. 
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Uit de meetresultaten blijkt dat het oppervlak in de evenwiehts

situatie een lichte Cu-verrijking vertoont. Deze verrijking is 

maximaal bij de legering die het minste Cu bevat en is het 

kleinst bij de Pd-arme legering. Er treedt geen enkele overeen

stenuning met het eenvoudige model op. Dit model voorspelt een 

Pd-verrijking aan het oppervlak tengevolge van het preferentieel 

sputteren van Cu. Hierbij is als quotiënt van de sputteropbreng

sten van zuiver Cu en Pd een waarde van 1.25 genomenC9). Vanwege 

de verwaarlozing van matrixeffecten is de geldigheid van dit 

model natuurlijk beperkt. Het massaverschil tussen een Cu en een 

Pd atoom wijst eveneens in de richting van het preferentieel 

sputteren van het lichtere Cu. 

Als men de primaire energie verhoogt tot 3 keV kan een gelijk

luidend verhaal verteld worden (zie figuur 5.4.). Er is echter 

één opmerkelijk verschil. Het percentage Cu atomen dat aan het 

oppervlak zit is bij alle legeringen met ongeveer 1 à 2 at.% 

afgenomen. Deze afname komt, wat de grootte betreft, echter 

overeen met de de grootte van de maximale fout, maar vanwege het 

algemene karakter van de afname mag toch van een trend gesproken 

worden. 
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Fig. 5.4. Oppervtaktesamenstetting van CuPd legeringen ats 

fWtCtie van de butksamenstetting ontstaan door 

het sputteren ntet Ne+ ionen van 3 keV bij kamer

temperatuur. 



Bepaalt men bij 3 keV eveneens het quotiënt van de sputterop

brengsten van de zuivere elementen dan bedraagt dit 1.30(9). De 

toename van dit quotiënt van 1.25 naar 1.30 heeft ook een daling 

van het Cu-percentage aan het oppervlak tot gevolg. De overeen

stemming met de metingen op dit punt wijst wel weer in de 

richting van het preferentieel sputteren van Cu, zoals op grond 

van alle theoretische benaderingen verwacht mag worden. Dat er 

geen duidelijke Pd-verrijking van het oppervlak wordt waargenomen 

zou dan door het optreden van bombardement-geïnduceerde 

segregatie van Cu verklaard kunnen worden. 

Dat bij kamertemperatuur de diffusiecoëfficiënten in de vaste 

stof sterk kunnen toenemen door ionenbombardement is reeds bij 

verschillende andere legeringen waargenomen, zoals CuNi, AuPd en 

AgAu(15,15,36). Bij de meeste van deze legeringen leidt deze 

toename tot de oppervlaktesegregatie van een van de componenten. 

Kelly(37) gaat zelfs nog een stapje verder en toont aan dat 

preferentieel sputteren en bombardement-geïnduceerde segregatie 

niet los van elkaar bekeken kunnen worden. 

Er is nog een ander argument dat het optreden van deze segregatie 

aannemelijker maakt. De temperatuur waarbij geïnduceerde segre

gatie een rol begint te spelen ligt rond een vijfde van de 

absolute smelttemperatuur van de legering. Bi-:!4. de CuPd lege

ringen, die tijdens de experimenten gebruikt. zijn, komt dit 

overeen met een temperatuur tussen 10 en 70 °e. 
Men zou aldus tot de conclusie kunnen komen dat Cu preferentieel 

gesputterd wordt, maar dat er desondanks een lichte Cu-verrijking 

van het oppervlak wordt waargenomen tengevolge van bombardement

geïnduceerde segregatie. 

5.4. Segregatieonderzoek bi1 hogere temperaturen 

Hoe de oppervlaktesamenstelling van CuPd legeringen bij hogere 

temperaturen verandert door het optreden van thermische segre

gatie van een van de componenten is eveneens onderzocht. 

De eerste stap van het segregatieonderzoek is de bepaling van de 

temperatuur waarbij de segregatie een significante rol begint te 

spelen. Daartoe is de oppervlaktesamenstelling van het CussPd4s 

preparaat bij temperaturen tussen 20 en 150 °e onderzocht met Ne+ 

ionen van 2 keV. Deze temperaturen zijn gemeten door middel van 
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het thermokoppel op het preparaat. Als goede schatting van de 

preparaattemperatuur is de maximale evenwichtstemperatuur 

genomen, die het display aangaf voordat de koude las lichtjes 

begon op te warmen. Als stroombron voor het oventje is een Delta

voeding gebruikt. Uit dit experiment volgt dat voor temperaturen 

beneden 75 oe thermische segregatie niet optreedt. omdat de 

oppervlaktesamenstelling tussen 20 en 75 °e niet verandert. Pas 

bij 120 oe blijkt een duidelijk waarneembare toename van het 

Cu-percentage aan het oppervlak plaats te vinden. Dit duidt erop 

dat rond 120 °e de mobiliteit (diffusie) van de roosterpuntfouten 

en atomen zodanig sterk toeneemt dat thermische segregatie 

mogelijk is. 

Verhoogt men de temperatuur nog verder dan zal bij een bepaalde 

temperatuur het aantal Cu atomen aan het oppervlak weer moeten 

afnemen. Uiteindelijk zullen bij zeer hoge temperaturen de opper

vlakte- en bulksamenstelling aan elkaar gelijk zijn. Op het 

moment dat deze afname inzet wordt de oppervlaktesamenstelling 

vrijwel uitsluitend bepaald door de thermische segregatie en de 

bulksamenstelling, zoals in relatie (3-1) tot uitdrukking komt. 

Daarom is een experiment uitgevoerd met als doel de temperatuur 

te bepalen waarbij dit het geval is en relatie (3-1) te veri

fiëren. De temperatuur is daartoe vanaf 250 °e met stapperi - -.'"! 50 

à 100 oe verhoogt tot 800 oe. De infaroodkamara is hierb:j als 

temperatuursensor gebruikt. Bij elke temperatuur is minimaal een 

uur verwarmd en gesputterd met Ne+ ionen van 3 keV, voordat een 

energiespektrum is opgenomen. Deze wachttijd is in acht genomen 

om er zeker van te zijn dat zich een evenwichtssituatie aan het 

oppervlak heeft ingesteld. Het lijkt erop dat vanaf ongeveer 

700 oe de Cu-concentratie begint te dalen. Aan deze bevinding kan 

echter niet veel waarde gehecht worden, omdat rond deze tempera

tuur net de zwavelverontreiniging vanuit de bulk naar het opper

vlak begint te segregeren. Een kwantitatieve interpretatie van de 

spektra mag dan niet meer toegepast worden. 

Na langdurig verwarmen en sputteren (meer dan een week) bij 

900 oe kon de zwavelsegregatie bij 700 oe teruggedrongen worden. 

Er was echter nog steeds voldoende zwavel aanwezig om kwantita

tieve analyses uit te sluiten. Het blijkt bovendien dat de zwavel 
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bij voorkeur de Cu atomen bedekt. Uit figuur 5.5. volgt dit onder 

meer. Hierin is te zien hoe het Cu- en het Pd-signaal toenemen 

als functie van de tijd, nadat tijdens het verwarmen bij 800 oe 

gedurende een half uur niet gesputterd is. De relatieve toename 

van het Cu-signaal is veel groter dan bij Pd. Het Cu-signaal is 

gecorrigeerd met de relatieve gevoeligheidsfactor voor Cu en Pd. 

Het zwavelsignaal, dat in de figuur niet is weergegeven vanwege 

de lage gevoeligebeid voor zwavel, d~alt in dezelfde tijdsduur. 
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Fig. 5.5. Het signaal. van Cu en Pd al.s functie van de 

tijd, nadat het preparaat een hal.f WLr verunrmd 

is bij 800 °C zonder te sputteren. Op t f..jdst ip 

t = 0 is de bundel. toe er aangezet . 

Dit resultaat kan ondersteund worden door de ontledingstempera

turen van koper- en palladiumsulfides met elkaar te vergelijken. 

Palladiumsulfides ontleden reeds bij temperaturen van 800 oe 

(Pd2S) en 950 °e (PdS), terwijl eu2s niet ontleedt maar smelt bij 

1100 oe(29). Dit duidt er dus ook op dat het zwavel door het 

koper sterker gebonden wordt dan door het palladium. Door te 

sputteren bij temperaturen tussen 800 en 900 °e zal het zwavel 

dus sneller van het Pd dan van het Cu verwijderd worden. 
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Bij een ander segregatieëxperiment zijn de metingen met Ne+ ionen 

van 2 keV, zoals in de vorige paragraaf zijn beschreven, herhaald 

bij 400 °C (zie figuur 5.6.). Er is nu een duidelijke Cu-verrij

king van het oppervlak waarneembaar. Deze wordt veroorzaakt door 

de thermische segegatie van Cu. De oppervlaktesamenstelling in de 

evenwichtssi tuatie is nu afhankelijk van de Cu-segregatie, het 

preferentieel sputteren van Cu en de diffusie van de Cu atomen. 

De beweeglijkheid van de Cu atomen bepaalt hoe snel de Cu atomen, 

die preferentieel van het oppervlak gesputterd zijn, door segre

gatie vanuit de bulk weer aangevuld worden. Hoe groter de mobili

teit is des te meer zal de segregatie de overhand krijgen. 
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Fig. 5.6. Oppervlaktesamenstelling van de CuPd legeringen 

als fWtetie van de bulksamenstelling ontstaan 

door gelijktijdig te verwarmen tot 400 °C en te 

sputteren met Ne+ ionen van 2 keV. De getrokken 

lijn geeft de berekening van de segregatie

evenwichten met behulp van het ''Braken-Bond" 
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De diffusie neemt toe met de temperatuur en dientengevolge zal 

bij hogere temperaturen sneller een segregatieëvenwicht bereikt 
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worden. Wordt er daarnaast ook gesputterd dan zal de evenwiehts

toestand echter langer op zich laten wachten. De oorzaak hiervoor 

moet in een toename van de dikte van de veranderde laag gezocht 

worden. Deze laag neemt toe naarmate de diffusie, die concentra

tiegradiënten uitsmeert naar dieper lagen, groter wordt. Er geldt 

bovendien een algemene regel die aangeeft dat de tijd die nodig 

is om een sputterevenwicht te bereiken toeneemt met de dikte van 

de veranderde laag. 

De Cu-verrijking van het oppervlak tengevolge van thermische 

segregatie wordt door alle, in paragraaf 3.5. vermelde, segrega

tiemodellen kwalitatief bevestigd. Om de mate van de Cu-segre

gatie te kunnen vergelijken met de modellen moet eerst bekeken 

worden hoe het oppervlak verandert doordat er alleen segregatie 

plaatsvindt. Dit kan gerealiseerd worden door een preparaat een 

tijdje te verwarmen op een bepaalde temperatuur, zonder dat de 

ionenbundel aanstaat. Na een zekere tijd, nodig om een segrega

tieëvenwicht te bereiken, wordt de bundel ingeschakeld. Gedurende 

een aantal minuten wordt nu elke halve minuut een spektrum 

bepaald, totdat er een sputterevenwicht bereikt is. Door het Cu

en het Pd-signaal als functie van de tijd uit te zetten en te 

extrapoleren naar het tijdstip t = 0, waarop de bundel ingescha

keld werd, kan men berekenen welke invloed de segregatie op de 

samenstelling heeft. 

Een soortgelijk experiment is bij ~ en 500 °C uigevoerd aan de 

CussPd4s legering, waarbij de Ne+ ionen een energie van 2 keV 

bezaten. De tijdsafhankelijkheid van het Cu- en Pd-signaal komt 

in de figuren 5.7. (~ °C) en 5.8. (500 °C) tot uitdrukking. Het 

blijkt dat de statische spreiding van de meetpunten, vooral bij 

~ °C, groot is. Dit wordt veroorzaakt doordat de totale meet

tijd van een spektrum kort gehouden moet worden om een uitmidde

ling in de tijd te voorkomen. Bij ~ °C bedroeg de meettijd per 

kanaal 50 ms. De spreiding is bij 500 °C beperkt door deze tijd 

tot 200 ms te verlengen. Omdat nu alleen het energieinterval 

waarin de Cu- en Pd-piek voorkomen is doorgemeten bleef de totale 

meettijd van een spektrum gelijk. 
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Fig. 5.7. De tijdsa.fha.nkeHjhlteid van het a.t- en het 

Pd-signa.a.l na.d.a.t het prepa.ra.a.t een half uur is 

venoo.rmd op 400 oe voordat de bundel (2 keV. 
+ Ne ) werd ingeschakeld (op t = 0). 
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Fi. g . 5. 8. De ti jdsa.fha.nke li jkhe i.d van het a.t- en het 

Pd-signa.a.l na.d.a.t het prepa.ra.a.t een half uur is 

verwa.rmd op 500 °e voorda. t de bundel ( 2 ke V, 
+ Ne ) werd ingeschakeld (op t = 0). 
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Bij de extrapolatie is gebruik gemaakt van de informatie die de 

figuren 5.9. (400 °e) en 5.10 (500 °e) ons levert. In deze 

figuren is te zien hoe de hoogte van de Cu- en de Pd-piek 

verandert tijdens het traject van het segregatie- naar het 

sputterevenwicht. De piekhoogte is gevolgd met een y-t-schrijver 

die via een ratameter op de pulsversterker is aangesloten. Het 

duurt ongeveer tien minuten voordat het sputterevenwicht bereikt 

is. Uit de schrijvergrafieken kan de snelheid waarmee het 

Cu-signaal afneemt en het Pd-signaal toeneemt afgeleid worden. 

Deze gegevens komen van pas bij het reconstrueren van de extrapo

latiekronunen in de figuren 5. 7. en 5.8. De resultaten van de 

extrapolaties zijn in tabel 5.3. op een rijtje gezet. 

Tabel 5.3. Resultaten van de bepaling van het sputter

en segregatieëvenwicht bij 400 en 500 °e uit de extra

polatiekronunen voor een Cu5sPd4s legering. 

se~re~atieëvenwicht soutterevenwicht 

400 oe 66 ± 1 at.% Cu 61 ± 1 at.% Cu 

34 ± 1 at.% Pd 39 ± 1 at.% Pd 

500 oe 68 + 1 at.% Cu 66 ± 1 at.% Cu 

32 + 1 at.% Pd 34 ± 1 at.% Pd 

Als men de tabel bekijkt dan valt een aantal zaken op. Zo wordt 

het verschil tussen het segregatie- en het sputterevenwicht 

kleiner als de temperatuur verhoogd wordt van 400 naar 500 °e. 
Dit is geheel in overeenstemming met de theorie die zegt dat de 

mobiliteit en de thermische diffusiecoëfficiënt evenredig van de 

temperatuur afhangen. Een grotere beweeglijkheid betekent dat de 

invloed van de segregatie op het sputterevenwicht toeneemt. 

Het feit dat er tijdens het segregatieëvenwicht bij 500 °e meer 

koper aan het oppervlak zit dan bij 400 oe werd niet verwacht. 

Volgens de segregatierelatie (3-1) hoort de Cu-concentratie aan 

het oppervlak te dalen als de temperatuur stijgt. Een mogelijke 

verklaring voor deze discrepantie is dat bij 400 °e niet lang 
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Fig.5.10. Tijdsafhankelijkheid van de hoogte van de Cu- en 

de Pd-pi.ek. nadat het prep:x.raa.t een h.a.tf uur 

verwarmd is bij 500 oe voordat de bundel (2 k.eV, 

Ne+) ingeschakeld werd (op t = 0). 
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genoeg gewacht is om het segregatieëvenwicht te bereiken. Daar

door is er te weinig Cu naar het oppervlak gesegregeerd. Bij 

500 °e is de wachttijd van een half uur wel ruim voldoende om een 

evenwicht in te stellen. Reeds eerder is namelijk opgemerkt dat 

de tijd, nodig om een segregatieëvenwicht te doen onstaan, sterk 

temperatuursafhankelijk is. 

De oppervlaktesamenstelling tijdens het segregatieëvenwicht is 

vergeleken met een kwantitatieve modelberekening volgens het 

"Broken-Bond" model(31) (zie ook paragraaf 3.5.). Dit model gaat 

er vanuit dat de component met de laagste verdampingswarmte (Cu) 

segregeert. Het berekent de totale Cibbs-vrije energie van de 

vaste stof door de enthalpie van alle vertikale en horizontale 

atoombanden en de entropie van alle atoomlagen te sonuneren. De 

enthalpieën volgen uit de verdampingswarmten van de elementen. De 

entropie van een atoomlaag kan uit de mengentropie bepaald 

worden. De samenstelling van de vier buitenste atoomlagen (de 

oppervlaktefase) volgt daarna uit de minimalisatie van de totale 

vrije energie. 

Er bestaat een ideaal en een regulier oplossingsmodel voor de 

"Broken-Bond" theorie. Hier is is het reguliere model toegepast. 

Dit model betrekt, in tegenstelling tot het ideale model, ook nog 

de men.~nnthelpie van de legering bij de bepaling van de enthalpie 

van dè banden tussen twee verschillende atoomsoorten. Voor CuPd 

is de mengenthalpie negatief, hetgeen inhoudt dat er warmte vrij 

komt bij het vormen van de legering. CuPd is dan ook een 

exotherme legering die zich probeert te ordenen. Een Cu-Pd 

binding krijgt dan ook de voorkeur boven een Cu-Cu of een Pd-Pd 

binding. Dit vindt men in de samenstelling van de eerste vier 

lagen terug doordat Cu, dat aan het oppervlak verrijkt is, in de 

tweede atoomlaag verarmd is enzovoort. 

Het "Broken-Bond" model kan aanzienlijk verbeterd worden door te 

corrigeren voor de oppervlakterelaxatie en het verschil in atoom

straal tussen de componenten. In de modelberekeningen voor CuPd 

is dit gebeurd door één parameter in te voeren die bepaald is 

door het model te fitten op het segregatieëvenwicht bij 500 oe. 

Hierna is het model berekend voor een temperatuur van 400 °e. Dit 

is in figuur 5.6. door de getrokken lijn weergegeven. 
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Zoals al eerder is vermeld komt het bereikte segregatieëvenwicht 

niet overeen met de theorie en het model voor segregatie. De 

sputterevenwichten behoren alle beneden de modelkromme te liggen. 

Dat dit bij de eu20Pdso legering niet het geval is en dat het 

verschil met de kromme voor Cu-rijke legeringen groter wordt kan 

een aantal mogelijke oorzaken hebben. Zo kan bombardement

geïnduceerde segregatie bij hoge temperaturen bij Cu-arme 

legeringen een belangrijkere rol spelen dan bij Pd-arme 

legeringen (vergelijk ook met de figuren 5.3. en 5.2.). Dit heeft 

door de asymmetrische vorm van de segregatiekromme bovengenoemd 

resultaat tot gevolg. Daarnaast kan het exotherme karakter van de 

CuPd legering van belang zijn. Dit streeft naar een maximalisatie 

van het aantal CuPd-banden. Hierdoor kan in de Cu-rijke 

legeringen de Pd-concentratie iets toenemen, terwijl bij Pd-rijke 

legeringen het omgekeerde het geval kan zijn. Dit kan ook toege

past worden op de metingen uit de figuren 5.3. en 5.4. Als 

laatste moet natuutlijk vermeld worden dat het "Broken-Bond" 

model, zoals het hier is toegepast, verre van volmaakt is. 

5.5. Schatting van de bundeldiameter 

Tijdens alle experimenten is de ionenbundel zo goed mogelijk op 

het preparaat gefocusseerd om een maximale signaalopbrengst te 

verkrijgen en t: lt sputteren te bevorderen. Om de diameter van 

deze smalle bundel te schatten is gebruik gemaakt van de schrij

vergrafiek 5.9., die de Cu en de Pd-piekhoogte weergeeft als 

functie van de sputtertijd bij 400 °C. 

Bij deze schatting nemen we aan dat de piekhoogtes volgens een 

exponentiële relatie toe- of afnemen totdat er een sputtereven

wicht bereikt is. Uit de tijdconstante van deze relatie kan men 

de tijd die nodig is om één monolaag CuPd te sputteren schatten. 

In figuur 5.9. is het snijpunt van de raaklijn op t = 0 en de 

sputterevenwichtslijn een maat voor deze tijd. De tijd bedraagt 

dan ongeveer 5 minuten. 

Om de dikte van een monolaag CussPd4s te berekenen heeft men de 

atomaire dichtheden (atomen/m3) van Cu en Pd nodig. Deze kunnen 

uit de dichtheden en de molaire gewichten van Cu en Pd afgeleid 

worden. Op deze wijze is voor de dikte van een monolaag CussPd45 

2.36 A berekend. 
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Met behulp van relatie (2-6) is nu een sputtersnelheid van 

6xto17 atomen m-2s-1 af te leiden. De sputtersnelheid en de 

Sputter Yields van zuiver Cu en Pd bij 2 keV Ne+ ionen (9) 

leveren dan volgens relatie (2-5) een ionenflux van 3xto17 

ionen m-2s-1 op. Omdat de bundelstroom tijdens de meting 24.5 nA 

bedroeg moet de bundel aldus een diameter van ongeveer 0.3 mm 

hebben gehad tijdens de experimenten. 

Nu wordt nogmaals duidelijk dat de preparaatoppervlakken schoon 

zijn en dat de adsorptie van restgassen verwaarloosd kan worden. 

De sputtersnelheid zal voor de restgassen immers groter zijn dan 

voor CuPd (6xto17 atomen m-2s-1), terwijl de adsorptiefrequentie 

van de restgassen bij een einddruk van 3xlo-9 mbar kleiner is dan 

lxto16 atomen m-2s-1 (30). De adsorptiefrequentie is dus veel 

kleiner dan de sputterfrequentie. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

Het onderzoek naar de verandering van de oppervlaktesamenstelling 

van CuPd legeringen tengevolge van het optreden van segregatie en 

preferentieel sputteren met behulp van LEIS heeft enkele interes

sante resultaten opgeleverd. Puntsgewijs samengevat kunnen deze 

als volgt omschreven worden: 

1) Het is heel goed mogelijk om, aan de hand van de uit ijkmetin

gen verkregen relatieve gevoeligheden van Cu en Pd, het opper

vlak van de verschillende CuPd legeringen kwantitatief met 

LEIS te analyseren. De Cu- en Pd-concentratie aan het opper

vlak kunnen op deze wijze tot op één atoomprocent nauwkeurig 

bepaald worden. 

2) Door bij kamertemperatuur de sputterevenwichten, tengevolge 

van het bomardement met Ne+ ionen van 2 en 3 keV, met elkaar 

te vergelijken zou geconcludeerd kunnen worden dat Cu 

preferentieel gesputterd wordt. Matrixeffecten in de CuPd 

legeringen zijn dan verwaarloosd. Men kan het preferentieel 

sputteren echter niet beschrijven zonder de bombardement

geïnduceerde segregatie van Cu hierbij te betrekken. Deze 

zorgt er dan voor dat de oppervlakken toch een lichte 

Cu-verrijking bij kamertemperatuur vertonen. 

3) Thermische segregatie van Cu is voor temperaturen beneden 

70 °C niet aanwezig en speelt pas boven 120 °C een belangrijke 

rol bij het tot stand komen van de evenwichtssamenstelling van 

het CuPd oppervlak. 

4) Bij hogere temperaturen (400 °C en 500 °C) hangt de oppervlak

tesamenstelling af van het evenwicht tussen de thermische 

Cu-segregatie en het preferentieel sputteren van Cu. De 

grootte van de diffusie (mobiliteit) van de atomen en de 

gecreëerde roostervacatures in de vaste stof bepaalt nu welk 

proces dominant is en hoe snel de segregatie de verandering 

van het oppervlak tengevolge van het sputteren ongedaan kan 

maken. De diffusie en de invloed van de segregatie op het 

evenwicht nemen toe met de temperatuur. 
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5) Boven 700 °e segregeren zwavelverontreinigingen vanuit de bulk 

naar het oppervlak. Experimenten tonen aan dat deze zwavel bij 

voorkeur op de Cu atomen aanwezig is, hetgeen een kwantita

tieve interpretatie van de metingen uitsluit. 

Er zal echter nog aeer onderzoek verricht moeten worden om 

hardere kwantitatieve uitspraken over de verandering van de 

oppervalktesamensteliing van CuPd legeringen tengevolge van 

segregatie en preferentieel sputteren te kunnen doen. Men zou 

daarbij aan de volgende experimenten kunnen denken: 

1) Metingen bij hogere temperaturen (200 °e t/m 700 °e) aan de 

verschillende CuPd legeringen waarbij men enkele uren wacht om 

de segregatieëvenwichten tussen 200 oe en 500 oe te bereiken. 

Aan de hand van deze metingen zou het "Broken-bond" model 

verder verbeterd kunnen worden. 

2) Door de zwavelverontreinigingen uit de CuPd praparaten te 

verwijderen via een groot aantal cycli van sputteren en 

annealen boven 900 °e, kan de temperatuur bepaald worden 

waarboven de Cu-verrijking van het oppervlak afneemt. 

3) Experimenten met andere edelgassoorten kw!.len uitgevoerd 

worden. Deze kunnen dan onderling en met de literatuur 

vergeleken worden om een betere indruk van de mate van 

preferentieel sputteren en geïnduceerde segregatie te 

verkrijgen. 

~) Om nauwkeurige kwantitatieve metingen met 3He+ en 4He+ lonen 

te kunnen verrichten moet de restgasdruk verlaagd worden. De 

montage van een titaansublimatiepomp met cryoscherm tussen de 

analysekamer en de lonengetterpomp kan hiertoe bijdragen. 



-56-

7. Referenties 

1. H.H. Brongersma, F. Meyer, H.W. Werner, Oppervlakte-analyse 

methodes voor de bestudering van de buitenste atoomlagen van 

de vaste stof, Philips Technisch Tijdschrift 34 (1974), 367. 

2. A.G. Roosenbrand, Lage Energie Elektronen Diffractie, dictaat 

bij college Fysica van Oppervlakken en Grenslagen, TUE, 198S. 

3. W. Beek, Optimalisatie-metingen aan een ionenbron voor lage 

energie ionenverstrooiing, stageverslag TUE, oktober 1983. 

4. M. Willemsen, Lage Energie Ionenverstrooiing: De Minimobis, 

stageverslag TUE, februari 1988. 

5. W.L. Braun, Applications of Surface Science 1 (1977), S1-102. 

6. E. Taglauer, Applied Physics A38 (1985), 161-170. 

7. H.D. Hagstrum, Physical Review 96 (1954), 336. 

S. P.C. Zalm, Surface and Interface Analysis vol.11 (1988) 1-24. 

9. Atomie Data and Nuclear Data Tables 31 (1984). 

10. ].P.M.]. Jaspar, Simulatie van ionenverstrooiing aan het 

(2x1)0-Ag(110) oppervlak, afstudeerverslag TUE november 1986. 

11. N.Q. Lam, H.A. Hoff, Surface Science 193 (1988). 353. 

12. Sputtering by Partiele Bombardement 11, ed. by R. Berisch, 

Springer Verlag 1983. 

13. Sputtering by Partiele Bombardement I. ed. by R. Berisch, 

Springer Verlag 1981. 

14. N.Q. Lam, Surface and Interface Analysis vol.12 (1988). 65. 

15. D.G. Swartzfager, S.B. Ziemecki, M.J. Kelly, Journal of 

Vacuum Science Technology 19(2) (1981), 185. 

16. R. Kelly, A. Oliva in Erosion and Growth of Solids Stimulated 

by Atoms and Ion Beams, ed. by G. Kiriakidis, G. Canter and 

j.L. Whitton, (I986), ~I-69. 

I7. G. Hetzendorf, P. Varga, Nuclear Instruments and Methods in 

Physical Research BIS (I987), 50I-503. 

IS. R. Shimizu, Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. BIS (I987), ~86. 

I9. F.L. Williams. D. Nason, Surface Science ~5 (I97~). 377-408. 

20. H.H. Brongersma, M.J. Sparnaay, T.M. Buck, Surface Science 71 

(I97S). 657-67S. 

2I. A.D. van Langeveld, H.A.C.M. Hendrickx, B.E. Nieuwehuys, Thin 

Solid Films I09 (I983), I79-I92. 



-57-

22. A.R. Miedema, Philips Technica! Review 36 (1976), 217. 

23. J.R. Chelikowsky, Surface Science ,139 (1984), L197-L203. 

24. F.F. Abraham, Phys. Rev. Letters vol.46, no.S (1981), 546. 

25. S. Mukherjee, J.L. M6ran-L6pez, Surface Science 189/190 

(1987), 1135-1142. 

26. P.M. Ossi, Surface Science 201 (1988), L519-L531. 

27. P.T. Dawson, S.A. Petrone, Journal of Vacuum Science 

Technology 18(2) (1981), 529. 

28. N.Q. Lam, H. Wiedersich, Nuclear Instruments and Methods in 

Physical Research B18 (1987), 471-485. 

29. Handhook of Chemistry and Physics, ssth Edition, 1984-1985. 

30. P. Groenen, Onderzoek naar de toepasbaarheid van LEIS bij de 

karakterisering van gedragen katalysatoren, afstudeerverslag 

TUE, juli 1988. 

31. P.A.]. Ackermans, De experimentele bepaling van de opper

vlaktesegregatie in CuNi en PtNi legeringen, afstudeerverslag 

TUE, januari 1986. 

32. S.H.M. Ceurten, C.F.P. van Swol, NODUPLOT-dataverwerkings

programma voor de Atari 1040st, stageverslag TUE, maart 1988. 

33. C. Betz, ]. Marton, P. Braun, Nuclear Instruments and Methods 

168 (1980), 541-545. 

34. M. Sundararman, S.K. Sharma, L. Kumar, R. Krishnan, Nuclear 

Instruments and Methods 191 (1981), 289-292. 

35. P. Novacek, A. Lieg!, M. Borrel!, W. Hofer, P. Varga, 3 S'BB 

Symposium on Surface Science, Kaprun Austria, May 22-28 1988. 

36. P. Varga, C. Hetzendorf, Surf. Sci. 162 (1985), 544-549. 

37. R. Kelly, Surface and Interf. Anal. vol.7, no.1 (1985), 1-7. 



-58-

Appendix A 

Schematische opbouw en de elektrische aansluitingen van de ionen

bron, de afbuigplaten, het massafilter en de einzellenzen. 
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fig. A.1. Schematische 

opbouw van het bron

gedeelte: 
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neltron 

IV1 Achterzijde Chan

neltron 

V112 Einzellens 2 

VII3 t/m VI16 zijn 

uert ika.le en horizon

tale afbuigplaten 

VII7 Aarde van Einzel

lens 1 
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Fig. A.2. ELektrische aanstuitingen van het brongedeelte 

(uoor nummering zie figuur A.1.). 



Appendix B 

Opstartprocedure voor de MINIMOBIS-ionenverstrooiingsopstelling. 

A) Voorbereidende handelingen: 

Om te beginnen schakelt men de automatische stikstofniveau

regeling en vulinstallatie voor het cryoscherm in. Dit wordt 

dan gevuld en vervolgens tussen een hoog en een laag niveau 

geregeld. De schakelaars moeten daartoe in de standen "auto" 

en "on" staan. De ti taansublimatiepomp mag nog niet aangezet 

worden. Dit mag pas gebeuren als het cryoscherm voldoende 

afgekoeld is (na ongeveer een half uur). Bij restgasdrukken 

lager dan lxlo-B mbar hoeft deze maar een keer per dag kort 

aangezet te worden. 

De verschillende kranen moeten in de volgende posities gezet 

worden: 1. bovenste kleine hoekkraan dicht; 2. middelste grote 

hoekkraan open; 3. onderste grote hoekkraan dicht; 4. kraan 

tussen brongedeelte en analysekamer open; 5. gasinlaatventiel 

dicht; 6. beluchtingskranen dicht (spreekt voor zich). Bij al 

deze handelingen houdt men de verschillende drukken met de 

manometers in de gaten om te controleren of er geen abnormale 

druktoenames plaatsvinden (zie figuur B.l.). 

B) Inlaten van de gewenste gassoort: 

Wordt er een andere gassoort dan tijdens de laatste experi

menten gebruikt, dan moet eerst de gasleiding met de nieuwe 

gassoort gespoeld worden. Daartoe moet eerst de oude gassoort 

uit de leiding gepompt worden met de voorvacuumpomp. Dit 

gebeurt door de kraan tussen de voorvacuumpomp en de turbopomp 

te sluiten en daarna pas de kraan tussen de voorvacuumpomp en 

de gasleiding te openen. Deze laatste kraan kan men weer 

dichtdraaien als de voorvacuumdruk laag genoeg is (ongeveer 

4xto-3 mbar). Dan kan de kraan tussen de turbo en de voorva

cuumpomp weer geopend worden. Nu kan de gasleiding gevuld 

worden met de gewenste gassoort. Als de kranen naar en van de 

gasfles weer gesloten zijn kan de leiding op bovengenoemde 

wijze leeggepompt worden. Dit procédé van spoelen herhalen we 

nog minimaal een keer. 
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Nadat weer gas in de leiding gelaten is kan met behulp van het 

gasinlaatventiel het gas in de ionenbron gelaten worden. 

Hierbij moet men het ventiel langzaam opendraaien totdat de 

gewenste einddruk in de ionenbron bereikt is (zie drukmeter 

ionenbron). 

Het spreekt voor zich dat het spoelen van de gasleiding niet 

nodig is als dezelfde gassoort als bij de laatste metingen 

wordt gebruikt. 

C) Het maken van een ionenbundel: 

Om te beginnen moet men het gewenste preparaat onder de 

analysator draaien. Daartoe zitten aan de analysekamer twee 

draaiknoppen: een grote knop waarmee de carrousel rondgedraaid 

kan worden en een micrometerdraaischroef om de hoogte van de 

carrousel te variëren. Zorg ervoor dat de carrousel eerst 

voldoende omlaag gedraaid wordt voordat ze wordt rondgedraaid. 

Anders kunnen de thermokoppels, die op de preparaten bevestigd 

zijn, tegen de analysator aankomen. 

Nu kunnen de benodigde apparaten ingeschakeld worden, zoals: 

voedingskast van de ionenbron (met schakelaar 2.10. uit figuur 

8.2.), Ortec HV-power supply (extractiespanning), Delta

voeding (stroom door magneet van massafilter), Deflection Unit 

(alle afbuigplaten; schakelaar ~.1. uit figuur B.~.). twee FUG 

HV-power supplies (einzellenzen), stroommeter (bundelstroom op 

preparaat). 

Daarna kan een stroom door de gloeidraden van de ionenbron 

gestuurd worden door de spanning over de gloeidraad op te 

voeren met knop 2.1.. Knop 2.2. hoort daarbij in de stand 

"MAN" te staan. De spanning over en de stroom door de gloei

draad kan men aflezen op de meters 2.3.. Bij I = 5.8 A en 

V = 9.5 V blijkt de emissie- of koolstroom (meter 2.~. en knop 

2.5.) ongeveer 30 mA te zijn, hetgeen een veel gebruikte 

instelling is bij deze ionenbron. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat de gloeidraadstroom voorzichtig opgevoerd moet 

worden als het systeem van te voren belucht is geweest. Dit 

moet gebeuren vanwege het ontgassen van de gloeidraad na het 

beluchten en om de levensduur van de gloeidraad te vergroten. 

Het zal enkele minuten duren voordat de stroom door de gloei

draden stabiel wordt. 
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De volgende stap is het instellen van de gewenste primaire 

energie. Daartoe eerst schakelaar 2.6. omzetten en vervolgens 

met knoppen 2. 7. en 2.8. de energie instellen (zie display 

2.9.). Dit mag pas gebeuren als netschakelaar 2.10. ongeveer 

een kwartier is omgezet, zodat problemen met het Budget-net 

van de M68000-computer vermeden worden. Wordt de Ortec 

HV-power supply, in plaats van de voeding in de grote 

voedingskast, als extractievoeding gebruikt, dan moet deze 

gelijktijdig met de primaire energie omhooggedraaid worden tot 

circa 75% van de primaire hoogspanning. Dit moet gebeuren 

omdat de extractiespanning steeds met de primaire hoogspanning 

opgetild moet zijn. 

Nu kunnen de extractiespanning en de spanning over Focus 1 

(met knop 2.13.) afgeregeld worden. Dit moet zodanig gebeuren 

totdat de gaasstroom (display 2.16.) maximaal is en de stromen 

op de bus (meter 2.12.), de extraeter (meter 2.12.) en Focus 1 

(display 2.15. en knop 2.14.) minimaal zijn. Opgemerkt dient 

te worden dat de Ortec HV-power supply een beetje naijlt. De 

knoppen 2.17. dienen om te schakelen tussen de interne en een 

eventueel aangesloten externe gaasstroommeter. 

Vervolgens kan men een stroom door het massafilter sturen met 

de Del ta-voeding. Hoe men voor een bepaalde gassoort en 

primaire energie de beste stroominstelling kan berekenen, 

wordt op bladzijde 41 van het logboek MINIMOBIS-I uitgelegd. 

Voor de verdere focussering en afregeling van de ionenbundel 

is het noodzakelijk dat de stroommeter om te beginnen op een 

zeer gevoelig meetbereik gezet wordt. Door de spanning over 

Focus 2 (met knop 2.18.), de afbuigplaten (knoppen -4.2. t/m 

4.5.) en de einzellenzen te veranderen kan een maximale 

bundelstroom op het preparaat verkregen worden. Tijdens dit 

afregelen zullen ook de andere spanningen waarschijnlijk iets 

bijgeregeld moeten worden. Het vinden van de optimale instel

lingen is een tijdrovend en geduldig karwei. Daarom is het 

belangrijk dat alle nieuwe instellingen op de daarvoor 

bestemde lijsten ingevuld en in het logboek ingeplakt worden. 

Van enkele gassoorten en primaire energieën zijn al instel

lingen in het logboek terug te vinden. 
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D) Het verkrijgen van een optimale signaal-ruisverhouding: 

Om te beginnen schakelen we de voeding van het NIM-rek in. 

Hierin bevinden zich de voorversterkervoeding (+12 V/-12 V). 

de versterker en single-channel-analyzer, de ratemeter en een 

digitale counter. Pas daarna mag de voedingskast voor de 

channeltrons en de analysator (zie figuur 8.3.) ingeschakeld 

worden met schakelaar 3.1. De spanning over de channel trons 

kan men instellen met knop 3.2., die op ongeveer 8.50 hoort te 

staan voor de gebruikte channel trons. De spanning over de 

analysator kan zowel handbediend (knop 3..4. en schakelaar 

3.3.) als automatisch (via de computer) gevarieerd worden. Bij 

het opstarten wordt van de handbediening gebruik gemaakt. De 

spanning over de analysator moet op een waarde gebracht worden 

die overeenkomt met de energie van de aan het preparaat 

verstrooide ionen. Deze energie kan met behulp van relatie 

(2-1) uit de massa van de oppervlakteatomen bij een strooihoek 

van 1440 berekend worden. 

Nu moet men de hoogte van het preparaat wijzigen, opdat de 

signaalopbrengst maximaal wordt. Daarbij moet men ook de 

spanning over einzellens 2 afregelen. De spanning over einzei

lens 2 bepaalt de bundeldiameter. Men dient er rekening mee te 

houder. 1at het preparaatoppervlak vervuild kan zijn, waardoor 

het ~.-·"1n kan duren voordat er signaal met de ratemeter gemeten 

kan worden. 

Gebruikt men de versterker en single-channel-analyzer voor de 

allereerste keer dan moeten deze eerst afgeregeld worden. Dit 

kan gebeuren door een oscilloscoop op de uitgang "AMP Output" 

van de versterker aan te sluiten. De versterkingsfactor moet 

zodanig ingesteld worden dat de signaalopbrengst maximaal is 

zonder dat er oversturing plaatsvindt. De grenzen van het 

window moeten zodanig afgesteld zijn dat de signaal-ruis

verhouding maximaal is. 

Met knoppen 3.6. en 3.7. kunnen respectievelijk een spanning 

op de voorkant van de channel trons en een naversnelspanning 

aangebracht worden. De naversnelspanning kan men gebruiken om 

te corrigeren voor de energieafhankelijke gevoeligheid van de 

channeltrons. Met dit correctiesysteem kam men ervoor zorgen 
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dat de ionen de channel trons al tijd met de optimale energie 

treffen. Knop 3.8. dient men niet te gebruiken. 

E) Het uitschakelen: 

Bij het uitschakelen van de MINIMOBIS volgt men de omgekeerde 

weg wat betreft het uitzetten van de voedingen. Niet alle 

voedingen hoeven op nul gezet te worden voordat zij worden 

uitgezet. De voedingen waarbij dit wel moet gebeuren zijn: de 

hoogspanning van de ionenbron, de extractiespanning, de 

spanning over de gloeidraad, de spanning over de analysator. 

Nu kan het reduceerventiel gesloten en de bovenste kleine 

hoekkraan geopend worden. De druk in de ionenbron behoort dan 

flink te dalen. Controleer of alle kranen van en naar de 

gasflessen gesloten zijn. Zet vervolgens de stikstofvulinstal

latie af. 
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Fig. B.l. PLaats van de verschiLLende apparaten in de drie 

"19-inch-rekken" bij de .:INIMOBIS-opsteHing. 

Rek 1: 1. penningmanomctzr pompLeiding; 2. voeding turbo

pomp; 3. ionisatiemanometer ionenbron; 4. ionisatiemano

meter anaLysekamer; 5. bundeLstroommeter; 6 . pneumatische 

kLepbediening; 7. NIM-REK met counter, ratemeter, verster

ker, Ortec HV-power suppLy; 8. ma.ssaspektrometer; 9. Luid

spreker en uitgangen ma.ssaspektrometer; 10. stikstof

niveauregeLing; 11. vooruacuumdrukmeter; 12. voeding 

titaansubLimatiepomp boven; 13. voeding ionengetterpomp; 

14. voeding ti.taansubUema.ti.pomp beneden. 

Rek 2: 1. grote voedingskast ionenbron; 2. deftecti.on 

unit; 3. voeding einzeLLens 1; 4. voeding einzeLLens 2. 

Rek 3: 1. De ha-voeding voor ma.ssaf n ter; 2. ongebruikte 

HV-power suppLy; 3. voeding voor channettrons en anaLy

sator; 4. ti en temperatuurregeLaars en voedingen voor de 

oventjes; 5. hoofdschakeLaar rek 3. 
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Fig. B.2. Voorkant van de grote voedingskast van de ionen

bron met de versehitlende sch.akel.a.a.rs, knoppen en meters. 
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Fig. B.3. Voorkant van de voedingskast van de channeLtrons 

en de anaLysator. 
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Fig. B.5. Voorkant van 

een temperatuurregeLaar. 
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Appendix C 

Enkele veel gebruikte constanten van Cu en Pd(29): 

atoommassa 29Cu = 63.546 amu 

atoommassa 4sPd = 106.~2 amu 

smeltpunt Cu = 1083.~ °C 

smeltpunt Pd = 1554 °C 

atoomstraal Cu= 1.28 Ä 

atoomstraal Pd = 1.37 Ä 

verdampingsenthalpie Cu= 337.6 ± 1.2 kJ/mol 

verdampingsenthalpie Pd = 376.6 ± 2.1 kJ/mol 


