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SAMENVATTING 

Twee aspckten van het onderzoek naar een geschikt, gesinterd 

substraat voor M.I.S.-zonnecellen zijn onderzocht; het oppervlak 

verdichten ten behoeve van het opdampproces en het verlagen van 

de soortelijke weerstand. 

Voor het verdichten van het oppervlak van de gesinterde pil is 

het onderzochte sedimentatieproces minder geschikt gebleken. 

Sedimentatietijden van enkele weken zijn nodig voor een verdichting 

van het oppervlak tot poriën van ca. 0.5 + 0.25 ~m diameter, na 

40 uur sedimenteren is slechts een plaatselijke verbetering tot 

poriën van ca. O.J + 0.5 fm diameter waargenomen. Het navolgende 

drogen van de opgebrachte laag in een droogkolom geeft aanleiding 

tot het ontstaan van kraters met een diameter van 20 + 80 

B2o
3 

blijkt zowel het sinterproces te versnellen als de elektrische 

weerstand te verlagen. 

Een behandeling bij 12J0°C is nodig om de vorming van de Si-B-fase 

en de vorming van de vloeibare glaslaag te bevorderen én om het 

B de Si-deeltjes in te diffunderen. Na de sinterbehandeling is de 

soortelijke weerstand ca. O.OJ~cm en wordt deze beperkt door een 

relatief hoge nekweerstand. Het verlagen van de macroscopische 

weerstand van de pil tot ca. 0.002~cm geschiedt door een behand

eling met B2o
3 

bij 1230°C waardoor de nekken gedoteerd worden. 

Het materietransport tijdens het sinteren vindt plaats door 

oppervlakte-diffusie via de ontstane Si-B-fase en/of via de 

glaslaag Si02 /B2o
3

• Om de deeltjesgroei te beperken wordt na de 

behandeling bij 12J0°C gedurende 1 uur, de sinterbehandeling 

voortgezet bij 9J0°C. De gemiddelde deeltjesdiameter is na de 

sinterbehandeling ca. 1.3 ~m, de verhouding tussen nek en

deeltjesdiameter is dan 0.6. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Het doel van de projektgroep "Zonnecellen" in de groep Fyslsche 

Materiaalkunde van de vakgroep Vaste Stof aan de T.H.E., is het 

ontwikkelen van een proc~d~ voor het goedkoop vervaardigen van 

Silicium M.I.s.(~etal-fnsulator-~emiconductor)-zonnecellen. 

Hierbij wordt o.a. gezocht naar een geschikte drager (substraat) 

voor de aktieve laag die aan een aantal eisen moet voldoen. Deze 

eisen zijn uitvoerig behandeld in het verslag van J.Krop (1) en 

luiden, kort samengevat, de mechanische sterkte moet voldoende 

zijn, de uitzettingskoëfficiënt moet gelijk zijn aan die van Si, het 

oppervlak moet dicht zijn in verband met het opdampen van de 

polykristallijne Si-laa~ (Semiconductor) ~n de elektrische weerstand 

moet laag zijn omdat het substraat tevens moet dienen als 

achterkontakt van de zonnecel. 

Uitgaande van gesinterde Si-plakken, worden in dit verslag twee 

aspekten van het onderzoek behandeld, namelijk het verdichten van 

het oppervlak en het verlagen van de elektrische weerstand. 

Voor het opdampproces (het opbouwen van de polykristallijne Si

laag) is een gesloten oppervlak noodzakelijk met poriën van 0.1 

tot maximaal ca.0.5 ~m groot, daar anders de op te bouwen kolom

men verzakken in deze poriën. Döor sedimentatie van gesuspendeerd 

Si-poeder op de reeds gesinterde pil wordt getracht het oppervlak 

te verdichten, gebruik makend van de deeltjesgrootte afhankelijke 

valsnelheid. Dit onderzoek is een voortzetting van het werk van 

de voorafgaande stage (2). Het eerste hoofdstuk behandeld dit 

aspekt en aan de orde komen het sedimentatieproces, het drogen 

van de gesedimenteerde laag en de resultaten met discussie van 

dit proces. 

Het tweede deel van dit verslag handelt over het toevoegen van 

Borium-trioxide (B2o
3

) aan het Si-poeder om het sinterproces te 

versnellen en om het verlagen van de soortelijke weerstand van de 

pil te bewerkstelliggen. Daarom wordt eerst een beschouwing gegeven 

over de Si-Siü2 /B2o
3 

grenslaag in hoofdstuk J. Daarna wordt de 

uitvoering van de experimenten met een verantwoording voor de 

keuze van B
2
o

3 
als materiaal om het sinterproces te versnellen 
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en de weerstand te verlagen, behandelt in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 
beschrijft de manier waarop de pillen gekarakteriseerd kunnen 

worden en er wordt een beschouwing gegeven over een kombinatie 

van mechanische en elektrische eigenschappen van de microstruktuur 

om de macroscopische eigenschappen te kunnen beschrijven. 

De resultaten van de experimenten met de konklusie en discussie 

worden in de hoofdstukken 6 en 7 behandeld. 

Opmerking: Omdat veel gegevens uit de chemie komen, worden de 

aktiveringsenergieën in kcal/mol gegeven, hiervoor 

geldt: 1 kcal/mol = 0.0435 eV. 
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HOOFDSTUK 2 OPPERVLAKTE VERDICHTING DOOR SEDIMENTATIE 

2.1 Inleiding 

Het resultaat van het sinterproces dat gebruikt wordt om subst~ateh 

uit Si-poeder samen tte stellen, is een plak met een poreusiteit 

van ca. 50%. Omdat voor het gebruik van deze substraten voor 

zonnecellen nodig is dat het oppervlak voldoende dicht is, is een 

extra behandeling nodig om de afmetingen van de poriën aan het 

oppervlak te reduceren tot ca. 0.5 • 0.1 pm. Om dit te bereiken 

zijn reeds slibexperimenten uitgevoerd (2) waarbij gesuspendeerd, 

fijn Si-poeder door de poreuse pil gezogen wordt waardoor het 

poeder de poriën aan het oppervlak dicht kan slibben. Het resul

taat van deze experimenten was dat, mits het Si-poeder voldeed 

aan do eis dat de grootte van de gesuspendeerde Si-deeltjes ca. 

0.5 + 0.2 van de poriegrootte was, een plaatselijke verbering 

mogelijk was tot poriën ~ 0. 5 !Am· De enge grenzen die aan de 

afmetingen van de poeder-deeltjes gesteld moesten worden maakte 

het noodzakelijk een extra scheidingsbehandeling voor de slibvloei

stof uit te voeren. Om dit te voorkomen is getracht door middel 

het aanbrengen van een laagje sediment op het pil-oppervlak, door 

het verschil in sedimentatie-snelheid tussen grof en fijn materiaal, 

het oppervlak te verdichten. Dit sedimentatie-proces wordt 

besproken in paragraaf 2. 

Na het aanbrengen van het sediment moet het geheel gedroogd worden, 

zodanig dat het oppervlak geen droogte barsten vertoont. De 

mogelijkheden die ter beschikking zijn om dit te bereiken, met 

de theorie wordt gegeven in paragraaf J. 
Paragraaf 4 geeft de uitvoering van de experimenten met de resul

taten, de konklusie van de behandeling ter verdichting van het 

oppervlak is weergegeven in paragraaf 5, waar ook punten ter 

discussie gesteld worden. 

2.2 Sedimentatie 

De sedimentatie-technieken, ontwikkeld voor het bepalen van de 

deeltjesgrootte-verdeling van poeders, berusten op de wet van 

Stokes: 
v = 2/9 g R

2 {'m/ s) ( 2. 1 ) 

met: v: valsnelheid (m/s) 

R: straal van de bol (m) 
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g: valversnelling (m/s 2 ) 

6: soortelijke massa van de bol, 

voor Si 2.33 J (kg/m3) 
10 

p: soortelijke massa van het medium, 

water 1 103 (kg/m3 ) 

ry viscositeit van het medium, 

water 0.95 10-3 (kg/ms) 

en is afgeleid voor bolvormige deeltjes onder de voorwaarde dat 

voor het getal van Reynolds, Re, geldt: 

Re = 2 R (J >.:1 /rt <. o. 1 • 

waaraan voldaan is als R<. 24 10-6 (m) voor Si deeltjes in water. 

In deze wet ligt besloten dat, uitgaande van een vast poeder

materiaal, slechts de keuze van het medium nog vrij is, zodat het 

belangrijk is wélk medium genomen wordt met het oog op sedimentatie

tijden. Uit de literatuur (3) blijkt dat bijvoorbeeld aangezuurd water 

of een oplossing van 1:1 ethyl-alkohol-water goed aan de eisen 

voldoet. Sedimentatie is een bruikbare techniek voor deeltjes-

grootte: ( m) • 

Bij grotere stralen wordt niet meer aan de wet van Stokes voldaan 

omdat het Reynoldsgetal te groot wordt. Bij kleinere stralen gaat 

de Brownse-beweging de val verstoren, dit is hier van belang omdat 

voor het verdichten van het oppervlak deeltjes kleiner dan 1 ~m 

nodig zijn. 

Voor de Brownse-beweging 

L in de tijd t geschreven 

geldt dat voor de gemiddelde 

kan worden (4): 

verplaatsing 

L = ( 2 R T t 
g 

'12. 

Csc/ 3 NA DpTt.JAf) 

met R : gaskonstante (Nm/mo.uK) 
g 

T : temperatuur (K) 

C correktiefaktor voor de vrije weglengte 
SC 

van vloeistof molekulen,ca.1 

NA: getal van Avogadro ~ol) 

;u~: viskositeit van het medium (kg/ms) 

D : deeltjesdiameter (m). 
p 

Voor dee 1 tj es met R ~ 0. 1 fm wordt deze verplaatsing L na 1 uur 

sedimenteren vergelijkbaar met of groter dan de verplaatsing door 

de vrije val. Dit betekent dat deze kleinere deeltjes door de 

grote wanordelijke Brownse-beweging, zeer moeilijk volledig zullen 

sedimenteren. 

Enkele andere effekten die mogelijk het proces beinvloeden: 
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- Afwijkingen van de bol-vorm, dit geeft afwijkingen op de wet 

van Stokes van slechts enkele procenten. 

- Afwijkingen t.g.v. een te hoge concentratie poeder in de 

suspensie waardoor de vrije val door de omgevende deeltjes wordt 

beïnvloed. Dit is te vermijden door voor een lage concentratie, 

(0.1 volume% poeder in de suspensie te zorgen. 

- Gasbellen aan de poederdeeltjes vertragen de val ervan. 

- De vorming van clusters van fijne poederdeeltjes maken een 

goede scheiding onmogelijk. Dit kan vermeden worden door een 

geschikt dispergerende vloeistof in het water op te nemen. 

2.3 Drogen 

We beschouwen een kolom ter hoogte 1 met diameter d, waarin zich 

een la;::tgje vloeistof bevindt op temperatuurT (zie figuur 1). 
w 

z=l 

l 
z=û 

damp 

\~' 
~~' T w 

Figuur 1: Droogopstelling 

Het opdrogen van het water is mogelijk door diffusie van water-

damp in de lucht met. temperatuur T
1 

en waterdampdruk PD1 • 

Voor deze diffusie geldt de differentiaal vergelijking (D.V) (5): 
& ? d'"PI> 

GD = - f RoT 'P-"? D J 1 ( 2 • 3 ) 

waarin GD: verdampingssnelheid (kg/hr) 

f: verdampingsoppervlak {'m
2

) 

&: diffusiekonstante (m
2
/nr) 

RD=R/MD: gaskonstante voor waterdamp 

P: totaaldruk (kg/m2 ) 

dampdruk (kg/m2 ) 

z: hoogte in de kolom (m) 

(m/K) 

Als we veronderstellen dat geen kondensatie op de wanden optreedt 
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moet gelden: volgt met {2. J): 

( 2. '~) 

waarbij, in tngen::;Lelling tot dt! mc·esLe llLPt'aLuur, voor Jwt. 

bepalen van de oplossing rekening is gehouden met de temperatuura

afhankelijkheid van Ó • Uitwerken van ( 2. 4) levert: 

I d & L I dl r dO'-?n) ___!__ dt'\~ -
6 a • d 1 --=t di" - "P-1 o d -r "t- d~ d t 't -

0 
· ( 2 • s ) 

Voor de diffusiekonstante & geldt onder invloed van een tempera

tuur gradiënt voor waterdamp (6): 

S = 0.086 (T/27J)
2

• 3 . 10YP (m
2
/hr) 

met T in(K)cn Pin (kg/m2 ). 

(2. 6) 

Voor T tussen 10 en 100°e kan hiervoor geschreven worden, met 

afwijkingen kleiner dan J%: 

& = a + bT (m2 
/hr) 

metTin °e~ P = 10JJ6 (kg/m
2

), 

a = 0.081 (~2 /hr) 
b = 0.89 10-J (m

2
/hr

0
e). 

De belangrijkste randvoorwaarde bij deze vergelijking vcrigt uit de 

eis dat voor een goed verlopend droogproces, zonder droogte 

scheuren, de dampdruk tot boven de pil verzadigd is, dus moet 

hier gelden 11 

PD(z=O) = PDfTw)' verzadigings dampdruk van water 

bij temperatuur T • 
w 

Andere randvoorwaarden die nodig zijn voor de bepaling van de 

verdampingssnelheid GD zijn: (. T z=O) = T 
w 

T(z=l) = T
1

, temperatuur van lucht 

PD(z=l) = P
0

, lf= P
0

/Pi)(T1 ), 

relatieve vochtigheid van lucht. 

We hebben nu een vergelijking met twee onbekenden PD(z) en T(z), 

we veronderstellen nu, om de D.V oplosbaar te maken,dat Tafhangt 

van z volgens T = c e-dz ( 0 e), (2.8) 

waarin c en d volgen uit de randvoorwaarden. Uitwerken van de 

D.V levert als oplossing voor PD(z): 

~I ( J~)-K,bcal 
~ ( ~) :: -p - K 2. e IK, bc 11 bc -t Q e 

met K1 , K2 : integratiekonstanten. 
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Een voorbeeld van het verloop van P 0 (z) in de kolom, volgend 

uit (2.9), is weergegeven in figuur 2 voor de aldaar vermelde 

randvoorwaarden. In deze figuur is ook uitgezet de temperatuur 

in de kolom en de daaruit volgende verzadigde dampdruk PD als 

funktie van z. Uit de figuur valt op te merken dat onder een 

bepaalde hoogte h de berekende dampdruk P
0 

boven de verzadigde 

dampdruk zou liggen, hetgeen fysisch niet acceptabel is. 

De invloed van de vochtigheidsgraad ~ van de boven de kolom 

heersende lucht, is zeer gering en veroorzaakt een evenredige 

verandering van PD aan de bovenkant van de kolom. Als ~ verandert 

van JO naar 50% neemt GD met ca. 2% af. Vergroting van de kolom

hoogte veroorzaakt een uitrekking van de grafiek, geen verandering 

in het verloop. 

Uit 2.9 volgt voor de afgeleide van de dampdruk naar de hoogte: 

dz)-1-1/K1bcd ae , {2. 1 o) 

hieruit is direkt, met de waarden van ~ ,T en PDzelf, de verdamp

ingssnelheid te bepalen. 

We hebben gezien dat de oplossing voor de dampdruk uit de diffusie

vergelijking boven de verzadigde dampdruk ligt, De fysisch 

acceptabele oplossing in dit gebied moet dus de verzadigde damp

druk PD zijn. Bepalen we de verdampingssnelheid GD aan de hand 

van de dampdruk PD dan liggen de berekende waarden van GD JO + 

4o% hoger dan uit de oplossing van de diffusievergelijking zou 

volgen, onder dezelfde randvoorwaarden. 

In deze berekeningen zit, zoals genoemd, de aanname voor het 

verloop van de temperatuur als funktie van de hoogte. Willen we 

de exakte oplossing hiervan weten, moeten we, behalve de 

bahoudswet voor massa, ook de energie vergelijking opstellen. De 

oplossing hiervan is echter vanwege de veelheid van termen, zoals 

de warmte afgifte van water aan de lucht, warmte afgifte aan de 

wand, evt. een condensatie term enz., zeer gecompliceerd en 

daarom hier achterwege gelaten. 
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= () T = 6o 0 c 
p -D - P" -D - 2031 '84 (kg/m

2
) 

= 20 (cm): 

T = 20°C 

47,709 
2 

PD = PDl = (kg/m ) 

'f = 20% 

10JJ6 
2 = ((kg/m ) 

4.1 10-4 (kg/hr) 

... 

... 

-- -... ... ... _ 
- ... ---- --

101 ~10~--~2 ____ _.4 ____ _.6 _____ 8._ ____ 10~----1·2-----1·4-----1~6----1-8~---2-0._ __ 

-----t,.._,~ h (cm) 

Figuur 2: Het verloop van de temperatuur Ten de verzadigde 

dampdruk PD als funktie van z. En de oplossing van de 

diffusie vgl. als funktie van z; bij aangegeven randvw. 
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lli Lvoerini~ .!..:..!!. r<)SUl ta Lnn 

2. 4. 1 Sedimentatie 

Sedimentatie is uitgevoerd met twee vloeisto~fen, te weten een 

oplossing van H2 o en HCl (1-2%) en een oplossing H
2
o en ethanol 

(50%). De theoretische sedimentatiesnelheden voor deze oplossingen 

zijn, voor Si-deeltjes: 

H
2

0 en HCl V = 3.1106 R2 (m/s) sed 
H2 0 en ethanol V sed = 1.2106 R2 ( m/ s), 

de experimentele snelheden zijn naar schatting een faktor 2 groter, 

waarschijnlijk door de aanwezige lucht in de vloeistoffen. 

Voor sedimentatietijden rond 40 uur betekend dit dat alle deeltjes 

groter dan 1 ~m bezonken zijn (hoogte 20 cm), 25% van alle deeltjes 

van 0.5 pm grootte hebben het piloppervlak bereikt en 1% van de 

deeltjes van 0.1 ~zijn volledig bezonken ( om deze voor 50% te 

laten bezinken zou ca. J maanden duren). 

Het suspenderen voor beide media bleek redelijk voor de HCl-oplos

sing, tot zeer goed voor de ethanbl oplossing. 

De gebruikte suspensies van Si varieerden in concentratie van 

11 10-J gr/ml tot 0.1 10-J gr/ml, hetgeen betekend dat het volume 

percentage dat het poeder innam, lag tussen 0.5 en 0.005 vol.%. 

Deze geringe concentratie bleek ook geen moeilijkhèden, zoals het 

sedimenteren waarbij de grote deeltjes de kleine meesleuren en zo 

gezamelijk neerslaan, op te leveren. 

Behalve het sedimenteren van een laagje op de pil vanuit een 

toestand waarin het poeder homogeen verdeelt is in de suspensie 

zoals hierboven beschouwd is, zijn ook proeven uitgevoerd door een 

kleine hoeveelheid suspensie, ca. 2 ml, met een hoge concentratie, 

ca. 710-J gr/ml, Si-poeder boven in de kolom met vloeistof te 

injekteren. Dit bevordert het scheiden van de verschillende deelt

jesgrootten, het percentage fijn poeder dat het piloppervlak 

bereikt is dan echter veel geringer dan in de situatie met de 

homogene suspensie als startpunt. Nu bereiken na 40 uur slechts 

deeltjes met D ~ 1 t'm het piloppervlak. 

Als we eisen dat na sedimentatie een laagje van deeltjes met 

R ~0.25 fm ter dikte van 1 + 2 ~m zich aan het oppervlak bevindt, 

kunnen we een schatting maken voor de benodigde hoeveelheid 
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poeder met deze deeltjesgrootte, dit bedraagt ca. o.s
10

-J gr. en 

is ongeveer 1% van de totaal gebruikte hoeveelheden Si, als alle 

deeltjes uit sedimenteren. 

Om de hoeveelheid fijn 

van gemalen Si-poeder 

deeltjes met diameter 
r n .:v 2 flm). 

poeder te vergroten is ook gebruik-gemaakt 

(ca. 13 uur). Dit poeder bevat vrijwel geen 

)2 JAm meer (uitgangspunt 0.5 -'D-'10jl-m, 

De sedimentatielaag is pas na het droge1t te bestuderen, het 

resultaat zal daarom in paragraaf 2.4.2 bij het drogen en in 

paragraaf 2.5 bij de bespreking van het totaal resultaat besproken 

worden. 

2.4.2 Drogen 

Het drogen van de gesedimenteerde laag op de pil kan in de sediment

atiekoloM zelf gebeuren (fig. J), en om de droogtijd te verkleinen 

wordt eerst zoveel mogelijk vloeistof als mogelijk is zonder ver

storing van het oppervlak, verwijderd. 

~~lJ ~ sedlmentatle vloeistof 

~ 
I/ 
1;: 1_./' 

V 

pil 

Figuur ): Sedimentatiekolom en droogopstelling. 

Het verwijderen van de vloeistof leverde voor ethanol zoveel 

problemen op vanwege de lage oppervlakte spanning (~ = JO dyn/cm, 

vgl. water~= 78 dyn/cm), dat verdere proeven uitsluitend uit

gevoerd zijn met de HCl oplossing. 

Het resterende water op en in de pil wordt door drogen verwijderd. 

De temperatuur bij de verdampihg wordt nauwkeurig (binnen 1°C) 

konstant gehouden door een waterbad met thermostaat nadat bleek 
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dat de temperatuur~luctuaties van een kookplaat te groot waren 

waardoor er in de laatste ~ase van het drogen, scheuren aan het 

oppervlak op traden. 

Het verloop van het verdampingsproces loopt geheel volgens de 

theoretische beschouwing van paragraa~ 2.3. Het gemeten tempera

tuur verloop in de kolom is, binnen de meetnauwkeurigheid, te 

beschrijven met een e-macht. Bij het drogen bleek er kondensatie 

aan de wand op te treden over een hoogte h, die a~hankelijk van 

de temperatuur was. Dit is in overeenstemming met het ~eit dat 

beneden een bepaalde hoogte de verzadigde dampdruk heerst, zoals 

uit de theorie van paragraa~ 2.3 volgt. Een voorbeeld van experi

menteel bereikte waarden zijn: 

T = 62°C 
w 
h = 16 cm 

GD = 0.610-J kg/hr, 

deze zijn volledig in overeenstemming met de berekende waarden van 

~iguur 2, waarbij het verloop van T(z) experimenteel geveri~ieerd 

is en alleen de vochtirrheidsgraad ~ geschat moet worden. 

Door het warmtetransport door de pil, door verdamping aan het 

oppervlak, wordt een kleine temperatuurgradiënt aangelegd over 

de pil. Deze is bij de gebruikte verdampingssnelheden naar schat-
o ting 0.1 + 0.2 C en veroorzaakt een waterdampdrukverschil tussen 

onder en boven van ca. 1 mmHg. Dit drukverschil houdt het water

transport naar het oppervlak instant als het water boven de pil 

verwijderd is. Hierdoor ontstaat geen plotselinge sterke gradiënt 

in de vochtigheid van de pil, maar een geleidelijke overgang van 

vochtig naar droog. Deze grens verschui~t naar het oppervlak toe, 

waardoor krimpbarsten vermeden kunnen worden door de verdampings

snelheid aan te passen. 

Behalve drogen door verdamping is ook een methode toegepast waar

bij het onderste deel van de sedimentatiekolom eruit gedraaid wordt 

nadat zoveel mogelijk vloeisto~ verwijderd is, waardoor het water

nivo langzaam zakt tot onder de pil. Hierna wordt de pil met 

sediment gedroogd op een ~iltreerblad en nagedroogd in een oven. 

Deze methode hee~t als voordeel dat lange droogtijden niet nodig 

zijn; er treedt echter wel snel verstoring van het oppervlak op, 

ook het aanbrengen van een microscoopglaasje op het sediment 

voldeed niet omdat dit na het drogen moeilijk te verwijderen bleek. 
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Een probleem bij de beoordeling van het sedimentatieproces is 

de kwantitatieve karakterisering van de verdichting van het opper

vlak (2). Omdat hiervoor nog geen goede methode ontwikkeld is, 

vanwege de zeer fijne struktuur, kunnen we het oppervlak alleen 

kwalitatief beoordelen en vergelijken met het uitgangspunt door 

middel van de lichtmicroscoop. Uit deze beschouwingen blijkt geen 

verschil in oppervlakte struktuur tussen sedimentatie vanuit een 

homogene beginconcentratie en door injekteren, wel is bij de laatste 

de sedimentatielaag dunner met een faktor 10. Malen van het 

poeder heeft tot gevolg dat de gemiddelde diameter van de poeder

deeltjes gereduceerd wordt van ca. 2 naar 1 ~' na 13 uur malen. 

Het oppervlak bevat dan duidelijk meer fijn. 

Voor het drogen door verdamping geldt dat hierna op het oppervlak 

ronde kraters zichtbaar zijn met doorsnede 20 + 80 ~m en diepte 

10 + 15 }Jlfl• Deze zijn waarschijnlijk ontstan.n doordat kleine hoeveel

heden lucht in het water IDpgelost, ontsnappen of doordat het 

HCl-gas bij verwarmen ontwijkt (HCl toevoegen is essentieël om 

cluststervorming van het fijne poeder te voorkomen). Buiten de 

kraters is een verdichting van het oppervlak waar te nemen en 

de poriën variëren tussen 0.3 + 0.5 ~m, hoewel ook grotere van 

ca. 1 + 3 ~m aanwezig blijven. 

Bij het drogen door de pil op eert filtreerblad te leggen, ontstaan 

deze kraters niet en ook nu var~ëren de fijnste poriën tussen 0.3 

en 0.5 fm en de grotere tussen en 3 pm. Het oppervlak bevat 

behalve zeer fijn poeder met dee~tjesgrootte { 0.5 pm ook nog, 

relatief veel minder, grof poednr met deeltjes 'i:: 2 fm• 
I 

2.5 Konklusie en discussie 

Hoewel plaatseliJk verbetering v;:,n het oppervlak optreedt tot de 
I 

gestelde eis {poriën .6 0. 5 f-AID), ilijkt het procédé sedimenteren-

drogen, zoals hier uitgevoerd, 1jinder geschikt om het hele pi 1-

oppervlak te verdichten. I 
Enkele punten waar de problemen optreden ~ijn: 

- Kleinere deeltjes, R ~ •.5 JAm, sedimenteren ten gevolge 

van de Brownse bewegin~ die de valbeweging stoort, zeer 

moeilijk. 

- Om deeltjes met R ~0.2; fm volledig te laten bezinken 

zijn tijden nodig van en:ele weken. Vanuit de homogene 

begin situatie hebben ta Lw uur slechts 25% van de deeltjes 



-13-

met R::: 0.25 j-W de bodem bereikt. Met injektie is de 

scheiding van de diverse deeltjesgrootte beter, na 

40 uur hebben nu alleen de deeltjes met R ~0.5 fm het 

piloppervlak bereikt. 

- De hoeveelheid gesuspendeerd poeder moet zeker 0.5
10

-3 
gr deeltjes bevatten met R ~ 0.25 }Jm• Voor een sedimen

tatie van de deeltjes zonder onderlinge beïnvloeding 

mag de hoeveelheid geHuspendeerd Si niet meer dan 

0.1 vol% zijn, beter is 0.01 vol%. Voor de gebruikte 

sedimentatiekolom betekent dit dat voor 0.25 + 2.5% van 

de deeltjes moet gelden R' 0.25 }Am, (bij volledige sedi

mentatie). 

- Het drogen door verdamping levert een oppervlak met 

kraters met diameter van 20 + 80 ~m, op. Deze ontstaan 

t.g.v. luchtbellen of HCl-gas dat ontwijkt. Bij drogen 

door filtreren ontstaat snel verstoring van het 

oppervlak op. 

Verbeteringen ten opzichte van het besproken sedimentatieproces 

is mogelijk door in een centrifuge te sedimenteren waardoor een 

toename van g met een faktor 1000 mogelijk is en tijden bekort 

kunnen worden met een fakto~ JO. 

Verder kan de hoeveelheid fijn poeder vermeerderd worden door het 

poeder langer dan 13 uur te malen waardoor aan de eis voor de 

hoeveelheid poeder met R ~0.25 ?m voldaan kan worden. 

Na het aanbrengen van de sedimentatielaag moet deze, ter verste

viging, gesinterd worden zonder dat de poriën weer vergroot worden. 

Als de deeltjes in de toplaag een straal hebben van R ~m, dan 

hebben de poriën na het sinteren, bij een nette stapeling van 

de deeltjes, minimaal enn diameter van ca. Rflm en een diepte 

van ca. tR fm. Hierbij is R afhankelijk van de sedimentatietijd. 
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HOOFDSTUK J: BESCHRlJVlNG VAN DE Si-Si02L!:!2o
3 

GRENSLAAG 

J.1 ~2Q3 eigenschappen 

Om de werking van B
2

o
3 

als versneller voor het Si-sinterproces 

en om de diffusie van B in Si via het aanbre~gen van B2o
3 

te 

kunnen beschrijven, worden eerst in deze paragraaf de eigenschap

pen van B2o
3 

zelf behandeld. Veel van deze eigenschappen zijn 

pas recentelijk bepaald omdat het. verkrijgen van zuiver B2o
3 

zonder het kristalwater dat sterk gebonden is, niet zonder 

problemen verloopt. Veel van de onderlinge verschillen in de 

literatuur zijn dan ook te wijten aan verschillende hoeveelheden 

restant-water. 

Allereerst zijn de dichtheid p , het molair gewicht M, het smelt

punt Tm en het kookpunt Tb resp.: 

rcri~t..= 2.46 (gr/ml), (Ovitr. = 1 . 81 (gr/ml) 

M = 69.62 (gr/mol) 

T 
m = 450°C 

Tb = 2250°C. 

Voor de dampdruk geldt voor het temperatuurgebied 1331 < T <1801 K 

(7): log p = 6.742- 1ó960/T (3.1) 

met p in mmHg, T in K. 

Dit levert voor bijv. 1500 K (1230°C): p = 2.7 10-5 mmHg (ter 

vergelijking, voor deze temperatuur geldt voor Si: p = 1.1 10-3 

mmHg). 

De eigenschappen van vloeibaar B
2
o

3 
zijn van belang omdat bij de 

temperaturen van de experimenten dit steeds vloeibaar is. De 

viscositeit ? als funktie van de temperatuur wordt gegeven in 

figuur 4 (8). 

5 

4 

3 

2 

1 

Figuur 4: vs. 
1/T(K)~104 

1/T; 7 in Poise. 
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De viscositeit ? kan geschreven worden als 

7 = A~ (•xp(E~/kT) ( 3. 2) 

met E 7 de aktiveringsenergie voor viskeuze vloei, voor 1J00°C 

is deze 10 + 15 (kcal/mol) (9). Ter vergelijking met andere oxidee 

is tabel 1 opgenomen waarin het viskeuze gedrag van B
2

o
3 

vergeleken wordt met dat van Sio
2 

en Geo
2

• 
--

B2 03_ Sio2 Geo2 

T (oe) 450 1720 1 1 1 5 m 
105 107 107 '1 (Tm) (P) 

(E? )T (kcal/mol) 40 180 180 
m 

103 105 105 Y'l(T +200) (P) 
m 

(E~)T +200 (kcal/mol' JO 150 160 
m 

Tabel 1: Vergelijking van het viskeuze gedrag voor 

B2 o
3 

met Si0
2 

en Geo
2

• 

Voor het verloop van de oppervlaktespanning ~ als funktie van 

de temperatuur geldt figuur 5 (10) en deze is qua grootte 

vergelijkbaar met water (25°C, 6 = 72 dyn/cm) en is laag in ver

gelijking tot bijv. Hg (25°C, Ó ~ 480 dyn/cm) en de vloeibare metalen 

(Al, 950°C, 6 = 840 dyn/cm). 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

Figuur 5: Oppervlaktespanning van B2o
3 

vs. temperatuur. 
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Do eigenschappen van het systeem Si0
2

/B
2
o

3 
zijn van belang bij 

het sinteren van geBxideerde Si-poederdeeltjes en voor diffusie 

van B door geBxideerde oppervlakken. Vooral een eventuele vloei

bare fase kan het sinteren en het doteren van Si met B versnellen. 

We bekijken daarom eerst het fasediagram van dit systeem, gegeven 

in figuur 6 (11). 

1200 

800 

liquid 

400 

wt% Si02 •~---

Enkele punten die bij dit onderzoek naar het fasediagram naar 

voren zijn gekomen, zijn: 

- Geen ontmenging van Si02 en B2o
3 

in vloeibare fase is 

waargenomen. 

- Er is geen binaire komponent te onderscheiden. Tussen ~ee 

korrels B
2
o

3 
en Si0

2 
is steeds een scherpe scheiding en 

er is geen onderlinge vergroeiing waargenomen die op 

een binaire komponent zou dniden. 

- In de vaste stof zou vervanging van Si door B mogelijk 

zijn zoals bij bijv. JAl
2

o
3

.Si0
2

• In het algemeen zou dit 

leiden tot de formule (Si 2 2 B2 )o4 . Bij dit systeem 
- x x -x 

is hiervoor geen aanwijzing gevonden bij X-ray analyse. 
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- Er zijn aanwij~ingen voor een euteetisch smelt direkt bij 

de B2o
3 

kant, de exacte samenstelling is echter nog 

niet vastgesteld. 

Bekijken we het gedrag en de struktuur van het vloeibare mertgsel 

bij 1300°C als funktie van de samenstelling dan kunnen we drie 

gebieden onderscheiden (12). Hiervoor is figuur 7 illustratief. 

48 

47 
46 

45 

44 
43 

42 

41 

0 

(cm3/mol) 

20 80 

Figuur 7: Partieel molair volume van B2 o
3 

en Si0
2 

vs. Si0
2 

0 concentratie. T = 1300 c. 

We zien hierin dat in het gebied van 0 + 20 mol% Si0
2 

het partieel 

molair volume, v1~= (i:>v/;)n.) p 'T' van B2 o
3 

gelijk is aan het 
1 n,., , 

3 molair volume b~ deze temper~tuur, vmol = 46,51 (cm /mol). 

Dit duidt erop dat de struktuur van gesmolten B2o
3 

vrijwel on

aangetast is door de aanwezigheid van kleine hoeveelheden Sio
2

• 

Omdat in dit gebied het partieel molair volume van Siü2 veel 

lager blijkt te zijn dan v 
1 8

. 0 , wordt verondersteld dat de mo , 1 
2 Si-atomen zeer geisoleerd liggen t.o.v. elkaar en er geen 

clustering optreedt. 

Het niet monotone verloop van het partieel molair volume van 

B
2

o
3 

en Si02 bij ~ 20 mol% Si02 en bij ::=40 mol% Si02 , geeft aan 

dat in dit gebied, 20 + 40 mol%, de mengvormen veranderen. In dit 

gebied treedt enige verstoring van het netwerk van B2o
3 

microclustering van Si02 op. 

en 

Voor 60 + 100 mol% Si0
2 

is gevonden dat microclustering van B2o
3 

kan optreden en dat Siü
2 

zich gedraagt alsof zeer uitgebreide 

microclustering optreedt tot het normale netwerk naderend. 



q 
{gr/cms) 

Figuur 8: Viscositeit van Si02 -

B
2

o
3 

mengsel 

Si02 • T = 1300°C. 

200 
E? 

{kcal/mol) 

160 

1 120 

80 

40 

0 0 

mol% Si02 

vs. mol% 

/ 
/ 

/ 

I 
/ 

/ 

I 
/ 

Figuur 9: Aktiveringsenergie voor 

viskeuze vloei voor het 

mengsel Si02 /B2 o
3 

vs. mol% Si02 • 

T = 1300°C. 

100 
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Voor de viscositeit als 

funktie van het mengsel geldt 

figuur 8 {12), voor 1300°C. 

Voor concentraties groter 

dan 60 mol% Si02 zijn weinig 

betrouwbare gegevens beschik

baar. 

De aktiveringsenergie voor 

viskeuze vloei als funktie 

van het mol% Si02 wordt ge

geven in figuur 9 (12). 

Hierin zien we dat in het 

gebied 0 + 20 mol% Si02 
nauwelijks enige verandering 

optreedt in deze energie en 

dit betekent dat hier het 

mechanisme voor viskeuze 

vloei nauwelijks verandert 

t.o.v. zuiver B2o
3

• In het 

gebied van 20 + 60 mol% Sio2 
verandert het vloeimechanisme 

slechts geleidelijk, hetgeen 

betekent dat de microcluster

ing van Si02 dat in dit ge

bied optreedt, slechts geringe 

invloed heeft op het vloei-

mechanisme. 

Doordat ~monotoon stijgt in 

het gebied 0 + 60 mol% Si02 , 

kan door extrapoLatie het 

gebied van 60 + 100 mol% 

bestreken worden. We zien dan 

dat 80% van de totale toename 

van E? in dit gebied plaats

vindt. Dus het vloeimechanisme 

verandert aanzienlijk in het 

gebied met concentraties B2 o
3 

kleiner dan 33 mol% {dit is als de Si/B verhouding groter dan 1 

wordt), vergelijk hiervoor het fasediagram, figuur 6. 
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Voor wat betreft de oppervlaktespanning zijn geen gegevens in de 

litoratuur gevonden voor dit mengsel. 

3.3 Dli'1'usie van B in Si 

3.3.1 Direkte diffusie 

Voor een ééndimensionaal diffusieprobleem geldt de volgende 

differentiaal vergelijking (D.V): 

:l. 
Q C ( x , t ) _ D è) C ( x , t) ( 3 • 3 ) 

()t - Ox2 ' 

met C: concentratie verontreiniging 

(cm- 3 ), 

D: diffusiekonstante 

Als oplossing voor deze vergelijking voldoet: 

2 
(cm /s). 

C(x,t) = C erfc(x/2YDt) s (3.4) 
waarin C : de oppervlakte concentratie 

s 
(cm- 3 ), 

en met 
erfc (u) = 

Het diffusieproces is temperatuur afhankelijk en dit komt tot 

uiting in de diffusiekonstante D volgens: 

D = D exp(-E /RT) o a (3.5) 

met E : aktiveringsenergie voor 
a 

diffusie (kcal/mol), 

R: gaskonstante (kcal/molK). 

Experimenteel kan een diffusieprofiel samengesteld worden, waaruit 

de diffusiekonstante bepaald kan worden. Figuur 10 geeft zo'n 

profiel, bepaald door Vick en Whittle (13), voor twee temperaturen. 

1017.__. __ ~--~_.~~~ 
0 1 2 3 4 5 6 

x( fm) __ __...,.. 

Figuur 10: Diffusieprofiel van 

B in Si 
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Uit de experimenten van Vick en Whittle leiden zij af' dat voor 

temperaturen kleiner dan 1000°C het diffusieprofiel goect aan 

vcrgelijking (J.4) voldoet, hierboven kunnen echter afwijkingen 

gaan optreden en kan de diffusie niet meer met deze theorie 

beschreven worden. Uit het diffusieprofiel kan, als geëxtrapoleerd 

wordt naar x=O, de oplosbaarheid van B in Si bepaald worden als 

funktie van 
1021 

de temperatuur, figuur 11 geeft hiervan het resultaat. 

C (cm- J) 
s 

11020 

soo 1000 

Voor temperaturen boven 1000°C is 

door Vick en Whittle de gevonden 

oplosbaarheid 2.5
10

20 (cm- 3 ), deze 

is lager dan diverse andere litera

tuur gegevens (vb.14), deze gaan 

echter van de veronderstelling 

uit dat steeds aan de complemen-

1'2.00 taire errorfunktie voldaan wordt, 

Figuur 11: Boplosbaarheidin 

ook bij hogere temperaturen. 

Afwijkend van de theorie is ook 

dat voor hoge B concentraties 

de diffusiekonstante D van de 
Si vs temperatuur. 

concentratie zelf' afhankelijk wordt. 

In het algemeen is waargenomen dat voor concentraties groter dan 

10
17 (cm- 3 ) de diffusiekonstante toeneemt bij toenemende hoeveel

heden B, tot een faktor 5 toe. Beneden deze grens wordt de diffusie-

konstante onafhankelijk van de hoeveelheid B. 

Als funktie van de temp

eratuur blijkt D zeer goed 

aan (J.5) te voldoen, zie 

figuur 12 (14). Voor de 

aktiveringsenergie E a 
geldt dan: 

E = 80 (kcal/mol). 
a 

Opgemerkt dient te worden 

dat, zoals hierboven ver

meld is, bij hoge tempe

raturen (groter dan 1000 

°C) en hoge concentraties 

B (groter dan 10 17) af

wijkingen verwacht mogen 

worden. 

D 
2 ·11 

(cm / s )10 

-12 
\0 

_fl( 
IO 

_I'.) 
10 

0.6 0.7 0.8 0.9 

Figuur 12: Diffusie-konstante van 

B in Si als funktie van 

de temperatuur 
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3.3.2 Model voor di~~usie van B in Si via Sio
2 

Voor di~~usie via een oxide laag op het Si oppervlak, hee~t 

Horiuchi (15) een model opgezet met als uitgangspunt het schema 

van ~iguur 13. 

Er 

c 
0 

-x 
0 

gelden 

concentratie 

di~~usant 
Figuur 13: Concentratie-ver

deling van de 

di~~usant in het oxide en 

~._--Silicium-bulk---t._ .. de Si-bulk 

c2 (o,t):= es 

c2 (x,t) 
~------~~~~---------C3 

x=O x. 
J 

dan twee di~~erentiaal vergelijkingen, 
1 

oc 1 c) c, 
l... x <..o Dl~ = voor -x 

V x è)t 0 

l 
c) c2 oc2 

x> o, D2~ = voor 
U x c)t 

namelijk: 

met randvoorwaarden c, = c2 x> -x , t = 0 
0 

c, = c = konst.: x = -x 
0' 

t>O 
0 

mc 1 = C2:= c x = o, t>O 
s 

<)C1 ()c2 
o, t>o 

Dl (J x = D ---- x = 
2 c) x 

hierbij verwijst index 1 naar het oxide, 2 naar het Si en m is 

de segregatie-coë~~iciënt. 

De oplossing hiervan wordt gegeven door een reeks complementaire 

error~unkties: 

hierin is 

ex er~c [( 2n+ 1 )xo -~) 
2 \fiJ,F J J 

voor -x < x < 0 
0 

voor x) 0 

en CX. = (m-r)(m+r). 

(3.7) 

(3.8) 
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We kunnen deze oplossing aanzienlijk vereenvoudigen door enkele 

aaiiJI<triWII te• doc•n <Hl d·i L f~<~ef't dan een veq;nlijking; cUe ~<~er 

bruikbaar is voor toetsing in de praktijk. 

Stel dat het bulk Si oorspronkelijk een hoeveelheid onzuiverhedett 

bevat van tegengesteld type als de te diffunderen stof, met 

concentratie c
3

, dan resu1teert een p-n-overgang bij een dikte 

x. vanaf het Si-oppervlak na diffusie (zie figuur 13). Als nu 
J 

geldt dat 
en x ? rx. 

0 J 
(3.9) 

dan kan de oplossing van de veq~el.ijking benaderd worden door 

de eerste term van de reeks, dit levert: 

x +rx. L CJ l 0 J (3.10) = arg erfc m(1-CX)Co 
2~ met C3 = c2 (xj,t) 

De rechterkant van deze vergelijking is nu konstant, zeg k, waar-

door r bepaald kan worden uit het verloop van x. als funktie van 
J 

x voor dezelfde diffusietijden of uit x. als funktie van~ 
0 J 

voor samples met dezelfde oxide dikte. Deze twee figuren zijn 

ook samen te vatten door de lengte te normeren op 1/\[F, er volgt 

dan: (3.11) 

Uit de theorie volgt ook dat er oen bepaalde dikte van het oxide 

moet zijn waarbij x .=0, d.w.:z. 
J 

het B heeft het Si oppervlak juist 

bereikt in de gestelde diffusietijd. Voor deze dikte, x , geldt om 

x = 2 k~1 t "'\ft, om 

figuur 14 laat een experimenteel 

verband zien en toont aan dat 

de theorie zeer wel voldoet. 

•helling 1/2.1 

0. 1 

0.02 
100 1000 

t (min) • 

(3.12) 

Figuur 14: "mask-failure"-

konditie vs. dif

fusietijd (experimenteel, 

T = 1150°C (15)) 
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3.4 Mechanisme voor diffusie en sintering van Si m.b.v ~2Q3 
Aan het oppervlak van Si waarop B2o

3 
aangebracht is, treedt de 

volgende reaktie op (16): 

(3.13) 

Dat deze reaktie slechts weinig van de temperatuur afhangt 

blijkt uit figuur 1 5' ter illustratie ~ijn ook drie reakties opge-

nomen die bij het aanbrengen van B203 via B2 H6/SiH4 in een 02 
atmosfeer eer rol spelen ( 1 7) • 

F -320 
R 

' -280 
(kcal/mol) 

-240 

-200 

-160 

-120 

-80 

-40 

0 

loo 

1 • 

~ 
4. 

T(K) 

Figuur 15: Reaktie-vrije 

energie vs. 

temperatuur 

1. 2B2H6 +J02-.2B
2

o
3

+3H
2 

2. SiH4 +o2--+Si02 +2H2 
3. B2H6 +JSi-+3H2 +2B 

4. 2B2o
3

+3Si-+3Si02 +4B 

AlA aan het Si oppervlak een overmaat B vrijkomt via reaktie 

3.13 kan er een Si-B-fase gevormd worden (16): 

x Si + y B • ~ Si-B-komponent (3.14) 

De struktuur van deze stof staat nog niet vast, verondersteld 

wordt SiB4 of SiB6 en deze zijn onder meer bij het sinteren van 

Si met B gevonden voor 5 ,.. 60 wt% B, bij T > 900°C ( 18). 

Als de diffusie in een o2 -atmosfeer plaats vindt, kan de Si-B

komponent weer uiteenvallen in de oorspronkelijke stoffen en kan 

het Si oppervlak oxideren (door o 2 diffusie door de B2 o
3 

laag). 

Wij zullen echter steeds met diffusie in een inerte atmosfeer 

werken, zodat oxidaties achterwege blijven. 

Doordat het B2o
3 

op een Si02 laag aangebracht wordt, is de 

concentratie B2 o
3 

in de ontstane Si0
2

/B2 o
3 

laag een belangrijke 

parameter. Voor het diffusie proces is de oppervlakte concentra-
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tie B in het Si, C , een belangrijk gegeven. C blijkt essentieel 
s s 

onafhankelijk van de diffusietijd en de dikte van de glaslaag en 

dit kan verklaart worden doordat reaktie 3.13 alleen afhankelijk 

is van de aanvoer van B2o
3 

en deze is voor een bepaalde glaa

samenstelling (Si02 /B2o
3

) konstant, mits voldoende B
2
o

3 
aan

gevoerd kan worden naar de glaslaag. Figuur 16 geeft C als funktie 
s 

van de samenstelling van de glaslaag (17). 

20 
10 

5 10 

mol% B2 o
3 

., 

50 

Figuur 16: Oppervlakte concentra

tie van B op Si opper

vlak vs. mol% B2 o
3 

in het glas; 
0 T = 1050 C 

Hieruit blijkt dat boven ! 20 mol% B2o
3 

Cs onafhankelijk van de 

samenstelling wordt en in grootte gelijk is aan de oplosbaarheid 

van B in Si bij deze temperatuur (zie figuur 11). De verklaring 

hiervoor kan gezocht worden in het fasediagram en de viscositeit 

als funktie van de samenstelling. We zien dat bij een bepaalde 

temperatuur de glaslaag vloeibaar wordt boven een bepaalde hoe

veelheid B
2
o

3
, bij 1050°C is dit ongeveer 20 mol% B2o

3
• Over de 

toename van de viscositeit in het gebied <. 20 mol% B2o
3 

(bij 

T ~1000°C) zijn geen literatuur gegevens bekend, juist in dit 

gebied treedt 80% van de totale verandering van de aktiverings

energie als funktie van de samenstelling op. 

We moeten voor de verklaring van figuur 16 ons tot 2 gebieden 

beperken waarin essentieel andere mechanismen voor diffusie en 

sintering optreden. In het eerste gebied, van 0 + 20 mol% B2o
3 

in het Si0
2

/B
2

o
3

, is de glasfase vast en treedt de diffusie van 

B?OJ naar het Si oppervlak op via vaste stof diffusie waarnaar 

het gebied is genoemd: "solid-state". In het tweede gebied, voor 

hoeveelheden B2 o
3 

> 20 mol%, treedt diffusie op via de vloei-

bare fase, aanvoer van B2 o
3 

geschied nu veel sneller:"melt-through". 
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J.4.1 "Solid-State" 

In dit gebied is de glasfase Siü2 /B2 o
3 

vast en gebruik makend 

van het model van Horiuchi (paragraaf J.J.2) heeft Brown (17) 

experimenteel de junction-diepte x. vastgesteld als funktie van 
J 

de oxide dikte voor verschillende temperaturen en gevonden dat 

r ~10-2 (uit relatie J.8). Uit deze gegevens, samen met die 

van Horiuchi heeft Brown de diffusiekonstante van de B houdende 

stof in het glas bepaald, figuur 17. 

10-15 

Dl 
t2 

(cm /s) 

0.8 

1000/T (K- 1 )---. 

Figuur 17: "Solid-State" diffusie-

konstante D1 van B in 

I -1 B20J Si02 glas vs. T 

Omdat in dit gebied D1 ~< D2 (r::, 10-2) is, is de aangevoerde hoe

veelheid B2 o
3 

geringer dan de hoeveelheid die het Si kan op

nemen. Dit wordt geillustreerd door twee gegevens, experimenteel 

bepaald (16, 19). Allereerst blijkt in dit gebied de vorming van 

de Si-B-fase volgens vergelijking J.14 achterwege te blijven, deze 

ontstaat dus alleen bij een overmaat B. Ten tweede bereikt de 

oppervlakte concentratie B, C , de maximale oplosbaarheid niet, 
s 

zoals figuur 16 toont. 

Het transport van Si over het oppervlak, kan alleen via het 

Si0
2 

in de glaslaag geschieden, omdat deze vast is zal in deze 

fase het sinterproces via oppervlakte diffusie slechts langzaam 

verlopen. 

J.4.2 "Melt-Through" 

Dit gebied bestrijkt waarden van de concentratie B2 o
3 

waarbij de 
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glasfase viskeus wordt en het diffusie mechanisme is nu diffusie 

via de vloeibare glasfase. 

Voor de bepaling van de diffusiekonstante in dit gebied, zijn 

experimenten uitgevoerd op geHxideerde Si lagen. Op de oxide

huid met dikte x wordt dan de glaslaag aangebracht met JO mol% 
0 

B20J en de junctio.n-diepte xj in Si wordt nu bepaald als funktie 

van x
0

, figuur 18 geeft de resultaten (17). 

5 
es:: '5 -3,o:to (cm3) 

- ·-- -\---
1. \ 

x. 
tJ 4 

( f m ) J r------.:.:::- \ 
\ 
\ 

1 

500 1000 

x (R)-__......,. 
0 

1500 

Figuur 18: Junction-diepte x. 
J 

vs. oxide dikte; 

JO mol% B2 0J in het glas op het 

oxide 

1. 1100°C, 2 hrs 

2. 1050°C, 4 hrs 

J. 1000°C, 8 hrs 

Uit het verloop zien we dat boven een bepaalde dikte van het 

oxide, de diepte x. sterk gereduceerd wordt. Dit gebied benaderd 
J 

de "solid-state" toestand, beschreven in J.4.1. Als het oxide 

dunner is, treedt "melt-through" op, Er is dan voldoende B20J 

t.o.v. Sio
2 

om de laag vloeibaar te maken. In dit gebied is 

ook x. vrijwel onafhankelijk van de dikte van de oxidehuid en uit 
J 

de helling van xj als funktie van x
0 

kunnen we D1 schatten 

(met vergelijking J.11): 

Tc;; 1000°C: 

T = 1100°C: 

en deze is ongeveer 1000 keer groter dan bij vaste stof diffusie. 

De gegeven oppervlakte concentratie C is gevonden door error-
s 

funkties te veronderstellen voor het diffusieprofiel en zal 

t.g.v. afvlakking (paragraaf J.J.1) waarschijnlijk een faktor 2 

kleiner zijn dan opgegeven (dit geldt ook voor figuur 19). 

Zoals in paragraaf J.2.1 opgemerkt werd, vond Brown ook dat 

bij hoge C de diffusiekonstante van B in Si niet onafhankelijk 
s 

van C is, figuur 19 laat het vcrloop zien (17). De plotselinge 
s 

afname bij zeer hoge C heeft men niet kunnen verklaren en ook 
s 

de voor de grootte van Cs geldt hier dat deze t.g.v. afvlakking 

t.o.v. de error-funktie gecorrigeerd moet worden. 

Doordat in dit gebied het glas veel B20J bevat dat snel naar het 
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Figuur 19: Diffusiekonstante 

van B in Si vs. 

oppervlakte concentratie 

Si oppervlak kan diffunderen, wordt hier de maximale oplos

baarheid wel bereikt. En doordat geldt D
1 
~ D

2 
wordt meer B 

aangevoerd dan Si kan opnemen, in dit gebied blijkt de Si-B kom

ponent gevormd te worden. 

Voor het sinteren via oppervlakte diffusie in het melt-through 

gebied zijn er drie transport mogelijkheden. Allereerst kan het 

Si via het oxide in het glas snel getransporteerd worden omdat 

de glasfase vloeibaar is en omdat we gezien hebben dat, paragraaf 

3.2, geen clustering van Si02 optreedt in dit gebied maar de Si

atomen zeer geïsoleerd liggen. Tweede mechanisme komt voort uit 

de mogelijke eigenschap van SiB4 en SiB6 om veel Si te kunnen 

oplossen zonder van struktuur te veranderen. Voor CB4 geldt 

bijvoorbeeld dat 4 tot 28 at% C kan worden opgenomen zonder dat 

de struktuur ervan verandert, voor SiB4 en SiB6 veronderstelt 

Rizzo (20) eenzelfde mogelijkheid. Een derde mogelijkheid bestaat 

hierin dat SiB4 en SiB6 , de mogelijke strukturen van de Si-B-fase, 
0 onderling in evenwicht zijn bij tempera turen T > 900 C volgens: 

6 SiB4 • ta 4 SiB6 + 2 Si, 

waardoor Si in de nek kan worden afgeze~. 

Als we nu een hoeveelheid B2 o
3 

glas op een Si-plak aanbrengen 

(eventueel met een dunne oxide-huid), zal in eerste instantie 

de glasfase vloeibaar zijn bij voldoende B2 o
3

. Reaktie 3.13 laat 

nu zien dat bij omzetting van B2o
3

, Si02 ontstaat en dit zal de 

viscositeit van de glasfase doen toenemen (figuur 8) waardoor 

het proces vertraagd wordt en uiteindelijk door vaste-stof diffusie 

bepaald wordt. De ontstane Si-B komponent wordt dan weer afge

broken. Een samenvattend schema geeft figuur 20. 



a. 

Si0
2 

..,.__ 

B2oJ___. 

D t~ m ,.. 

B2 o
3
/Si02 

ct. 

D 

B-concentratie 

b. 

_..,B 

D2 

Si 

"melt-through" 

(index mt) 

e. 

B2 o 3/Si02 ~ Si 

Si-B 
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Si-B 

c. 

B2 o3/Si02 l 
Si-B 

Si 

begin "solid-state" 

(index ss), concentra

tie Si02 > 80 mol% 

(T = 1050°C) 

"solid-state", Si-B fase breekt af 

Figuur 20: Verloop van diffusieproces in de tijd resp. a,b, 

c,d ene, bij bepaalde hoeveelheid niet aan te 

vullen B
2

o
3 

in de begintoestand. 



-29-

HOOFDSTUK 4: UITVOERING VAN DE EXPERIMENTEN 

4.1 Uitvoering 

Het sinterproces voor Si is het uitgangspunt voor het maken van 
een p-type substraat met een soortelijke weerstand tussen 0.01 

en 0.001 ...n..cm. We trachten het proces zodanig in te richten dat 

zowel het sinteren als het doteren van de plak en het elektrisch 

aktief maken van de dotering, tegelijk kan geschieden. Keuze 

mogelijkheden daarbij zijn het doteringsmateriaal en de hoeveelheid, 

het temperatuurgebied van sintering/dotering, de sintertijd en 

de gasatmosfeer. 

De oven waarin het si11teren plaatsvindt heeft een temperatuur

bereik tot 1J00°C en is instelbaar met een nauwkeurigheid van 

+ 20°C. Het gebruikte temperatuur~ebied lag tussen 900 en 

1)00°C, de tijden varieerden van 1 tot 20 uur. 

Om de atmosfeer waarin het sinteren geschiedt te kunnen variëren, 

worden de pillen in een kwartskolf gelegd die in de oven ge

schoven kan worden. Voor de opstelling zie figuur 21, waarbij 

de ballon dient ter indikatie voor de druk en als buffer bij 

eventuele lekken. De vakuümpomp, voor het ~poelen van de kwarts

kolf, heeft een bereik tot ca. 6 10-2 atmosfeer. Tenzij anders 

vermeld bestaat de gasatmosfeer uit Ar met 4% H2 en 0.01% 0 2 en 

is de ingestelde overdruk, om lekken de kolf in te voorkomen, 

steeds 5 + 10 cmH20. 

vakuüm-

pomp 

~-------i 

: kwarts 
~--~~--~ ~-----T----------{~~----~ 

I kolf 1 

!.--i---U 
oven 

gastoevoer 

ballon 

onderdruk 
meter 

overdruk 
meter 

Figuur 21: Opstelling voor het sinteren/doteren 
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Het Si poeder is chemisch zuiver, 99.9% (8639 W Si powder 

Koch-Light Lab.Ltd.) met deeltjesgrootte tussen 0.5 en 60 fm. 
De verontreiniging is ten gevolge van het maalproces hoofdzake

lijk Fe. Door het spoelen van dit poeder in een Hel-oplossing 

kan deze hoeveelheid Fe gereduceerd worden met ca. een faktor 

10. Hierbij kunnen ook de deeltjes >10 ~m verwijderd worden. 

Het persen van het poeder, eventueel met eon datering ter vor

lar~ing van de weerstand, geschiedt bij een druk van 190 kg/cm2 

en levert ronde pillen met diameter 1.5 cm en porositeit 50% 

t.o.v. kristallijn Si. 

4.2 De keuze ~ ~ materiaal ~ datering 

Voor het verlagen~n de weerstand van de gesinterde pil tot 

0.01 + 0.001 ~cm en het maken van een p-type substraat is B 

als verontreiniging in Si geschikt. Zuiver B is praktisch niet 

bruikbaar om de pillen te doteren door zijn hardheid en hoge 

smeltpunt (T = 20J0°C). We zooken naar een B-verbinding die vol-
m 

doet aan de volgende eisen: 

- Niet giftig. 

- Te ontleden in komponenten aan het Si oppervlak bij de 

gebruikte temperaturen. 

- Eenvoudig toe te voegen, óf bij het poeder 6f bij de 

gesinterde pil. 

- De B-verbinding mag geen bestanddelen bevatten die het 

Si0
2 

van de kolf ernstig kunnen aantasten. 

Het mag geen verontreiniging in de pil achterlaten die 

ontoelaatbaar is. 

Tabel 2 geeft enkele B-komponenten die in aanmerking kunnen 

komen, met de eigenschappen. 

Voor de datering van Si wordt in de praktijk vaak B2H6 gebruikt 

in een o 2 atmosfeer: 

B2H6 + J 0 2 B2 o
3 

+ J H2 0 ( 4. 1 ) 
2 B2 o

3 
+ J Si ~ • 4 B + J Si02 

Echter Si oxideert in 0 2 tot Sio2 waardoor de diffusiemogelijkheid 

van B
2

o
3 

naar het Si oppervlak afneemt (zie hoofdstuk J). 



Stof Mol.wt M.P. oe B.P. oe 

BF
3 

67.81 -126.7 -99.9 

BelJ 117.17 -107.3 12.5 

BBr
3 

250.54 -46 91.3 

BIJ 391.52 49.9 210 

B2H6 27.67 -165.5 -92.5 

B203 69.62 460 2250 

Na2 B4 o
7

• 381.37 75 320 

10 H2 0 -8 H 0 2 -10 H2 0 
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oplosoaar 
koud 

d 

d 

d 

sl s ' d to 
H

3
Bo

3
, H2 

sl s 

s 

d: decomposes 

sl: s ligh tly 

s: soluble 

1n H~U 
hee 

d 

tot Hel,HjBO.) 

d 

s 

s 

Tabel 2: Enkele B-komponenten met hun eigenschappen 

Omdat de B-halogenen reeds bij lage temperaturen ( ~kamertempera

tuur) gasvormig zijn, moet de toevoer ervan via de gasfase 

geschieden. Het nadeel hiervan is dat de komponent in de hele 

kwartskolf in gelijke mate aanwezig is waardoor deze aangetast 

kan worden, terwijl de benodigde hoeveelheden om het hele 

piloppervlak te beschrijken veel geringer zijn. 

Resulteert nog Na 2 B4o
7

.1oH2 o {Borax) en B2 o
3 

waarvan de eerste 

het nadeel heeft dat het broze Na2 0.Si02 vormt, de kwartskolf 

is dan slechts eenmaal bruikbaar. De experimenten zullen daarom 

met B2 o
3 

uitgevoerd worden. 

Willen we de hele pil doteren met B moeten we zorgen dat het 

B
2

o
3 

alle Si-deeltjes kan bereiken. De geperste pil is te 

breekbaar om deze met vloeibaar B2 o
3 

te vullen ( mogelijk door 

het laee smeltpunt van B2 o
3

) en B2o
3 

heeft een te lage damp

spanning om het gasvormig toe te voeren bij het sinteren: 

1200°e: p ~ 10- 5 mmHg. 

We moeten v66r het persen het B2 o
3 

toevoegen, waarvoor we de 

keus hebben uit 2 manieren: 

1. B2 o
3
-oplossing met Si-deeltjes indrogen en 

2. droog mengen. 
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Doel van het indrogen is het aanbrengen van een film B
2
o

3 
om 

elk Si-deeltje, dit door in een B2 o
3 

oplossing Si te suspenderen 

en het geheel in te drogen, hierbij is de dikto van de aange

brachte glaslaag onafhankelijk van de deeltjes-grootte. Een 

mogelijk oplosmiddel voor B
2

o
3 

figuur 22 (21), laat zien dat 

20 40 60 80 

is 

we 

water en het fasediagram, 

drie komponenten krijgen. 

Figuur 22: Fasediagram 

H2 ü-B2 o
3
-oplos

sing. 

Allereerst ontstaat H
3

Bo
3 

bij verder indrogen HB02 en uiteindelijk 

moet B
2

o
3 

verkregen worden. 

Het indrogen vindt eerst plaats bij een temperatuur rond 200 + 

J00°C gedurende ca. 1 uur. Hierna wordt het poeder bewaard in 

een droogstoof bij 50°C gedurende ca. 15 uur en het poeder wordt 

met tussenpozen uit de oven gehaald om de grotere korrels (clus

ters van vele kleine Si-deeltjes), die nog vrij water ingesloten 

houden, te breken en zo het poeder homogeen te drogen. Gewichts

metingen laten zien dat na deze procedure 10 + 50 wt% (JO + 80 

mol%) H
2

0 re~teert. De laatste resten water zijn pas bij tempera

turen rond 1000°C en na tijden ca. 1 week bij een droge N2 atmos

feer te verwijderen (9), zodat bij de gebruikte methode steeds een 

mengsel van B
2

o
3 

en HB0 2 ontstaat. De laatste komponent is bij de 

sintertemperaturen (900 + 1J00°C) vluchtig. 
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Het indrogen van een B
2
o

3
/H

2
0-oplossing op een glasplaat bij 

0 
ca. 200 C geeft, door een lichtmicroscoop gezien, behalve een 

glasachtige fase ook zeskantige kristallen met grootte tussen 

25 en 125 ~· De laatsten zijn bij het indrogen met Si-poeder niet 

waargenomen zodat aangenomen wordt dat de B2o
3

/HB0 2 komponent 

inderdaad in een glasfase om de Si-deeltjes zit. 

Om het ontstaan van de vluchtigt' HB0 2 te voorkomen is het Si

poeder ook ingedroogd met een B2 o
3
-ethanol oplossing. De sinter

experimenten met het zo verkregen poeder leverde echter geen 

pillen met verlaagde weerstand t.o.v. pillen gesinterd met een 

Fec1
3 

op. Proeven met het indampen van een B2o
3
-ethanol oplossing 

lieten zien dat geen B2 o
3 

resteert maar dat dit een bij de 

indroogtemperaturen gasvormig complex vormt met ethanol. 

Het droog mengen is eenvoudiger uit te voeren, we moeten wel een 

homogene verdeling van het B
2
o

3 
krijgen in het Si-poeder om bij 

het persen/sinteren een niet te grote spreiding te krijgen in de 

datering. We vergelijken de deeltjesgrootten voor Si en B
2
o

3 
(watervrij fijn poeder, Merck pro analyse, Art.16J): 

aB O = 1 00 fU1, dSi = 2 JJm. 
2 J I 

4 c11 I -6 Bij 3 + · wt~ B2 o
3 

betekent dit dat: NB
203 

NSi ~ 10 met N het 

aantal deeltjes/cm3 • Dit betekent dat slechts ca. 1 op de 100 

Si-deeltjes kontakt heeft met het B2o
3

• 

Figuur 23 geeft een experimenteel bepaalde gewichtstoename voor 

B
2

o
3 

poeder in kontakt met de lucht, als gevolg van H2 0 opname. 

Tijdens de korte tijden die het poeder en de geperste pil v66r de 

sinterbehandeling aan de lucht blootstaan, kan het naar schat

ting minder dan 0.05% aan water opnemen zodat als verontreiniging 

in de pil vrijwel uitsluitend B2o
3 

aanwezig is en slechts <2 10-J 
mol% 

0.5 

o.4 

O,J 

0.2 

0. 1 

20 JO 50 70 

Figuur 23: Gewichtstoename 

van B2 o
3 

vs. tijd 

aan de lucht blootgesteld. 

90 100 
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4 0 ~~ Bepaling ~ ~ benodit~dc hocveelheid _!l
2

o
3 

Twee eisen zijn belangrijk bij de bepaling van de hoeveelheid B
2
o

3
, 

toe te voegen als verontreiniging. Allereerst is een zeer lage 

weerstand gewenst zodat we trachten de maximale oplosbaarheid 

van B in Si, CBmax' te bereiken. Ten tweede moet het B2o
3 

snel 

kunnen diffunderen naar het Si oppervlak door de aanwezige 

oxide-huid, de hoeveelheid B2 o
3 

moet zodanig zijn dat "melt

through"-diffusie optreedt (zie hoofdstuk 3). 

Uit de eerste eis volgt, met CBmax = 3 1020 (cm- 3 ) voor T = 1200°C, 

dat nodig is: 
0.75 wt% B2 o

3 

gewicht B
2

o
3 

en Si-poeder). 

(berekend t.o.v. het totale 

Bij de tweede eis veronderstellen we nog dat tot de maximale 

oplosbaarheid van B in Si bereikt is, de B2 o
3
/Si02 laag vloei

baar moet zijn, zodat behalve met de reeds aanwezige Si02 -laag 

ook met de aangroei van deze rekening moet worden gehouden, mid

dels reaktie 3.13. Voor "melt-through" moet gelden dat de 

glaslaag minimaal 20 mol% B2 o
3 

moet bevatten. 

Figuur 24 geeft een schema van een poederdeeltje met oxide-huid 

en B2o
3
-laag in de begin-toestand. 

I 

I I 

I I I 

" lli• ~ R ___... Si 
d2 d1 

Figuur 24: Poederdeeltje met Si02 / 

B2o
3
-laag 

De hoeveelheid B
2

o
3 

die dan nodig is en de dikte van de aan 

te brengen laag wordt gegeven in figuur 25, als voor de deeltjes

straal 1 J-Jm wordt genomen. Uj\t deze figuur zien we dat als de 

oxide-huid dunner is dan 60 ~' de benodigde hoeveelheid B2 o
3 

bepaald wordt door de eis di~ aan de hoeveelheid B in het 

Si gesteld wordt. Bij grotere ~ikte van de oxide-huid moet, om 

de glasfase vloeibaar te houd;Jn, rekening gehouden worden met 

de dikte van de oxide-huid. 
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100 
d1 (Î)--·~ 

4oo 

200 

100 

80 

60 

40 

20 

10 

1000 

Figuur 25: Gewichtspercentage B2o
3 

t.o.v. Si nodig om melt

through te verkrijgen en de dikte van die laag 

vs. de oxide dikte d 1 op de Si-deeltjes. 
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HOOI<'DSTUK 5: KRAKTE Hl SERING VAN DE PILLEN 

5. 1 Mechanische eigenschappen 

5. 1 • 1 Sinteren 

De drijvende kracht bij het sinteren, het aan elkaar groeien van 

deeltjes benoden de smelttemperatuur, is do gradiënt in de 

oppervlakte energie, ~E , en deze is afhankelijk van de aard 
s 

(oppervlaktespanning~~ ) en de vorm van het oppervlak. De 

vrije energie is konstant als de kromming van het oppervlak 

niet plaatsafhankelijk is. 

In het verloop van het compleet sinterproces zijn drie fasen te 

onderscheiden: 

- eerst treedt nekgroei op, de deeltjes groeien in de 

raakvlakken aan elkaar; de krimp is hier gering, 

- dan sluiten de poriën tussen de deeltjes en ronden 

deze af en er treedt nu meer krimp op, 

- bij de laatste fase verkleinen de poriën en verdwijnen 

ze uiteindelijk. 

Voor Si treden de laatste 2 fasen pas bij temperaturen ca. 2% 

beneden de smelttemperatuur op. 

Voor de nekaangroei tijdens het sinteren zijn 3 transport-mechanis

men verantwoordelijk: 

1. oppervlakte diffusie 

2. damptransport 

J. bulk diffusie (inclusief korrelgrens diffusie). 

Voor de oppervlakte diffusie is de resultante t.g.v. de krom

ming van het oppervlakS (22): 

( 5. 1 ) 

met Ó~: oppervlaktespanning {dyn/cm), 

rd: straal van de deeltjes (cm). 

Voor dit mechanisme geldt dat de aktiveringsenergieën variëren 

van 2.5 ~ 0.2 eV afhankelijk van de kristalstruktuur. Door toe

voegen van geschikte materialen kan dit transport versterkt 

worden door bijv. een eutectisçh smelt te vormPn aan het oppervlak 

van Si met de verontreiniging. 

Voor de dampspanning geldt boven eon gekromd oppervlak (22): 
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= (5.2) 

met p : plaatselijkP- dampspanning, 
s 

p : dampspannine,- bovt>n ht>l. 
0 

recht oppervlak, 

~~: oppervlaktespanning 

rk: straal van de kromming, 

.1:2: malekulair volume. 

De straal rk is positief als h<~t oppervlak bol is, er is dan 

extra verdamping. Voor 1200°C is p = 1
10

-J mmHg zodat hier geen 

bijdrage in het sinteren verwacht kan worden voor zuiver Si. 

Door het toevoegen van verontreinigingen die de hoeveelheid 

Si in dampfase vergroten, kan het damptransport versneld worden. 

J.Krop (1) heeft het damptransport beschreven in het geval dat 

metaalchloriden toegevoegd zijn. Van dit mechanisme is het 

kenmerk dat deeltjesgroei kan optreden omdat het bereik van de 

dampfase niet tot de dichtsbijzijnde nek beperkt hoeft te blijven. 

Voor Si geldt dat voor de bulkdiffusie de aktiveringsenergie 

5.02 eV is en voor de diffusiekonstante geldt (2J): 

D = 1460 exp(-5.02/kT) 
2 

(cm /s) (5.3) 

Bij de gebruikte sintertemperaturen (900 + 1J00°C) levert deze 

vorm van materiaaltransport een zeer geringe bijdrage tot de 

nekgroei. 

Figuur 26 geeft, voor de sintering van 2 bollen, de karakteris

tieke krommingen die bepalend zijn voor de nekgroei. 

Er zijn twee gradiënten in de krom

ming, ~~n tussen de positieve krom

ming van het deeltjesoppervlak (a) 

en de negatieve kromming van het 

nekoppervlak (p) en ~~n tussen 

de kromming van het deeltje (a) 

en die van de positieve kromminG 

van de nek (x). 

Er resulteert (22): 

= 2(a-x) 3 
K 2 2 

a x 

a-x ,..,_ 2a 
ax - 2 

x 

Figuur 26: Karakteristieke 

krommingen bij 

nekgroei tussen bollen. 

(5.4) 
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lllet. K: de~ totale kromming van h(d, oppnrvlak (cm- 1
). 

Voor de nekgroei heeft Kuczynski (22) de algemene relatie 

opgesteld: 
(5.5) 

met F(T): funktie van de temperatuurt 

afhankelijk van het proces, 

t: sintertijd. 

Voor de diverse mechanismen geldt: 

oppervlakte diffusie: m = J, n = 7, 
damptransport rn = 1 , n = J, 
bulk di ff'usie m = 2' n = 5. 

5. 1 • 2 Macroscopische grootheden 

De volgende macroscopische eigenschappen zijn bekeken: gewicht, 

dikte, poreusiteit, breeksterkte, oppervlakte dichtheid en de 

vorm van de pillen en van belang is hoe deze tijdens het sinteren 

veranderen afhankelijk van sintertijd en- temperatuur. 

Het gewicht, bepaald met een Mettler-balans (± 0.2 mg) en de 

verandering hierin kan een aanduiding geven van damptransport 

dat niet aan de pil gebonden is of van het ontsnappen van water, 

vluchtige afbraakprodukten of andere gasvormige komponenten. 

De dikte van de pil wordt opgenomen met een diktemeter (± 2 ~m) 

en uit het volume en het gewicht wordt de poreusite~t bepaald. 

Deze bedraagt ca. 50 + 54% t.o.v. massief Si en verandert tijdens 

de sinterexperimenten weinig. 

De breeksterkte wordt bepaald door de pil die op J steunpunten 

rust, met een kogelkontakt van boven te belasten, zie figuur 27, 

en wordt gedefeniëerd als: / J ( ) 
Fbr = M d 5.6 

~ M: belasting in kg, 

d: dikte in mm. 

Figuur 27: Breeksterkte meting. 

De oppervlakte dichtheid kan bij ver doorgesinterde pillen 

bepaald worden door lichtreflektie aan het geslepen oppervlak 

(24). Omdat de gesinterde pillen zeer dunne nekken tussen kleine 

deeltjes hadden, waardoor bij het slijpen de nekken braken, bleek 

deze methode niet bruikbaar. Het meten van de oppervlakte dicht-



-39-

heid m.b.v. de S.E.M. (§.cannin 1·~· Electron _t!icroscope) gaf', door 

de grote scherpte diepte, geen bevredigend resultaat, waardoor 

de vaststelling van het oppervlak niet voldoende precies 

mogelijk was. 

Bij de vorm van de pillen wordt gelet op het bol/hol staan van 

de pillen, figuur 28. 

~ -- -
d ~t: 

Figuur 28: Vorm van de pillen, 

kromming Ad/ct% 

bol hol 

5.1.3 Microscopische grootheden 

Om uitsluitsel te geven over de vordering van het proces moeten 

we op microscopische schaal de struktuur van de pil vastleggen 

en dit geschiedt door een breukvlak van de pil te onderzoeken 

met de S.E.M. 

Bepalen we voor verschillende deeltjesgrootten de bijhorende 

nekdiameter x dan geeft de figuur van x als funktie van a (fi

guur 29) een vergelijkingsmogelijkheid voor sinterprocessen met 

verschillende tijden. 

x 

a---

Figuur 29: Verschuivingen in een 

grafiek van x als funk

tie van a, voor t 2 > t 1 

Als langer gesinterd wordt (t2 > t 1 ) kan het volgende optreden: 

1. nekgroei, a zal dan iets afnemen; 

2. bij kleinere deeltjes kan, als de verdamping niet lo

kaal gebonden is, a; afnemen met gelijkblijvende x; 

3. deeltjesgroci, de chrve verschuift naar grotere a. 

Relatie 5.5 (paragraaf 5.1.1)\geeft dat als we x dubbellogarith

misch uitzetten tegen a, we uit de helling 0(. = m/n kunnen be-
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palen en rle~e is bepalend voor het sintermechanisme. Uit x(a=1) 

viruiPn w1~ C = (Jo'('1')) 1/n. lJc ~~erniddelde deeltjes en- nekdiameter, 

a en x, vinden we uit middeling over de gemeten x = x(a) punten. 

5.2 Elektrische eigenschappen 

5.2.1 Macroscopische eigenschappen 

De soortelijke weerstand van de pillen wordt bepaald door middel 

van de vierpuntsmeting van v.d Pauw (25) waardoor de soortelijke 

weerstand onafhankelijk van de geometrie gemeten kan worden. 

Figuur JO geeft de opstelling. 

V 
0 

100 
.>l. 

V 

I 

Figuur JO: Opstelling voor de soortelijke weerstandsmeting 

Door meting van de spanning over de kontanten C en D bij een 

stroomdoorvoer door de kontakten A en B bepalen we 

RAB CD:= VCD AB' cyclisch verwisselen van de stroom en spannings-
' ' kontakten levert RAC BD:= VBD AC" Voor de soortelijke weerstand 

' ' geldt dan: lTd · 
{J = 2ln2 (RAB,CD + E\tAC,BD) f(RAB,CD/RAC,BD) ( ..Q. cm) 

(5.7) 
mei; d: dikte van de pil (cm), 

f: geometriefaktor. 

De geometriefaktor f is getabr)llePrd en is voor RAB,CD= RAC,BD 

gel~jk aan 1 en neemt af tot o,voor RAB,CD/RAC,~oo · 
I 

Restricties die gelden voor d•! bepaling van p met deze methode 

zijn: het preparaat moet h1jmogeen van dikte zijn; 
I 

- de kontakten moeten •\P de rand van het sample staan en 
'· een Ohms karakter hebben; 
i 
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- het preparaat moet enkelvoudig sanwnhangend zijn. 

Aan de laatste voorwaarde wordt door de poreusiteit van de pil 

slechts macroscopische voldaan. 

Het type wordt bepaald door een temperatuurgradiënt over de pil 

aan te brengen en het teken van de opgewekte spanning te meten. 

Uit vergelijking van de tekens van beide gegevens is het materiaal 

type af te leiden (26). 

5.2.2 Microscopische eigenschappen 

Het bepalen van de hoeveelheid B, CE (cm- 3 ), in de gesinterde/ 

gedoteerde pillen geschiedt d.m.v. spektragrafische analyses, 

waarbij een kleine hoeveelheid preparaat verbrand wordt bij tempera

turen rond 5000 + 8000 K in een koolboog. 

Het emissie-spektrum van de verbranding wordt op een fotografische 

plaat vastgelegd. De stroom door de elektroden bedraagt 10 A en 

ter vermijding van de zg. CN-banden, die in het spektrum zouden 

overheersen, vindt de verbrandin~ plaats in een Ar-02 -atmosfeer. 

De spektrograaf is een 2 meter Aus Jena roosterspektrograaf, 

type PGS 2 en het gebruikte rooster is rooster no. 27446 voor 

het golflengte gebied tussen 2450 en 4155 ~. Figuur 31 geeft 

de stralengang in de spektrograaf (27). 

L: lens 

Sp: spleet 

S: sluiter 

B: spiegel 
H: schaal 

spiegel ____ __.._ 

-

.J' 
verdel~ 

B ~-- - .... - --o=» 

Figuur 31: Opstelling spektrograaf 

___ ... 

plaat 

n~athode 

V r v~~~ 
LL_!it 

anode 



-42-

Als de lichtintensiteit groter wordt ~al ook de zwarting van de 

fotografische plaat groter worden. De mate van zwarting van een 

emissie-lijn wordt bepaald door d6ór de plaat een smalle licht

bundel van konstante intensiteit te sturen en de transmissie T 

te meten en te vergelijken met een heldere plaat (T=100%) en 

een donkere plaat (T=O%). De opstelling van de densitometer, ter 

bepaling van de mate 

galvano
meter /" foto grafische 

c:::::=~ 

~~---~ 
f 1!mp 

optische systeem 

F: fotocel 

G: galvano-versterker 

Figuur 32: Densitometer 

Uit de gegevens van de densitometer, d en d , bepalen we de 
0 

transmissie. Als d=O dan geldt T=O, als d=d dan T=100%. We 
0 

defeniëren nu de Seidelfunktie als: 
S = log(d /d- 1), 

0 

en deze hangt met de intensiteit, I, samen volgens: 

(5.8) 

S = A + lSS logi (5.9) 

waarin ~~ alleen afhankelijk is van de manier waarop de plaat 

ontwikkeld is (tijd, temperatuur enz.). De lichtintensiteit I 

is afhankelijk van de concentratic verontreiniging C in het 

basismateriaal en het vcrband wordt gegeven door 

(5.10) 

met K: konstante 

x: afhankelijk van de golflengte. 

Kombinatie van (5.9) en (5.10) levert uiteindelijk het verband 

tussen de gemeten transmissie en de concentratie van de veront-

reiniging: 
't)1ó 

S = A' + xlogC (5.11) 
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Ter bepaling van de onbekende concentratie verontreiniging in 

een basismateriaal (hier B in Si), moeten we de intensiteit van 

de emissie-lijn vergelijken met die van ijkpreparaten waarvan de 

hoeveelheid verontreiniging bekend is. Voor vergelijking is het 

nodig dat steeds dezelfde verbrandingstijd genomen wordt, 

dezelfde hoeveelheid poeder verbrand wordt en dezelfde ont

wikkelingsprocedure voor de platen genomen wordt. Ter kontrole 

word~ een Si-lijn vergeleken met die van de ijkplaat en voor 

afwijkingen wordt zonodig gekorrigeerd. De gegevens voor de 

uitvoering van de metingen staan in tabel 3. De ijkpreparaten 

bevatten resp. 10, 13, 52, 160, 180 en 9000 ppm B, in het 

gebied tussen 180 en 9000 ppm waren geen preparaten beschikbaar. 

Si-lijn: 2506,90 ~ 

B-lijn : 2497,74 ~ 

2496,78 ~ 

Verbrandings tijd 

Intensiteit: 170 

Intensiteit: 480; d 1 
Intensiteit: 240; d 2 

90 sekonden; 

Gewicht preparaat: 5.0 ~ 0.2 mg; 

Filters 100, 4o, 16, 10, 6 en 4 % transmissie; 

Type plaat 

Ontwikkelaar 

Stopbad 

Fixeren 

34 B 50; 

Metinol, 

1 minuut; 

Acidofix. 

tijd: 6 minuten; 

Tabel 3: Gegevens voor spektragrafische analyses van B in Si 

Omdat bij de gesinterde pillen mogelijk B
2

o
3 

op het_oppervlak 

van de Si-poederdeeltjes zit en we alleen de ingebouwde hoeveel

heid B willen weten, wordt een stuk van de te onderzoeken pil 

eerst geëtst in een 4o% HF-oplossing, dan gespoeld in gedemine

raliseerd water gedurende f uur, beide behandelingen in een 

ultrnsoon bad, en rlan wordt de pil gedroogd op een filtreerblad 

en nagerlroogd in (~en oven bij 50°C gedurende enkele uren. 

5. 3 Mode 1 Y2.2E de beweegl\jkheid 

Stel dat de defekten op een korrelgrens, bijvoorbeeld tussen 

(cm-2) twee aan elkaar gesintorde poederdeeltjes, een dichtheid Nt 

hebben en aanvankelijk neutraal zijn (model van Kamins (28) en 
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Seto (29)). De centra die onder het fermi-nivo liggen, nt (cm- 2 ), 

zullen gevuld zijn met ladingdragers en veroorzaken een geladen 

korrelgrens omgeven door een depletie-gebied. Figuur JJ geeft 

situatie, voor een n-type halfgeleider. 
I 
I 

Figuur JJ: Situatie voor een kristalliet met centra op de 

korrel grenzen. 

Toepassen van de neutraliteitsvoorwaarde leidt tot: 

(5.12) 

met n
1

: meerderheidsladindragers~concentratie 

in het neutrale gebied (cm- 3 ), 

1 2 : breedte van het depletie-gebied (cm). 

Uit de Poisson-vergelijking volgt dan voor de barrière hoogte 

aan de korrelgrens: 

(v). (5.13) 

De Boltzmann-vergelijking bepaalt met de barrière hoogte, de 

hoeveelheid vrije ladingdragers aan de top van de barrière, n 2 , 

t.o.v. die in het neutrale gebied, n
1 

(we veronderstellen steeds 

onvolledige depletie d.w.z. 1
1 

>O): 
J... 2 2 n 1/n2 = exp(e ~/kT)= exp(e nt/8êkTn1 ) (5.14) 

Doordat bij de korrelgrens de hoeveelheid ladingdragers sterk 

gereduceerd wordt, heeft Kamins (28) verondersteld dat de macros

copische weerstand bepaald wordt door de kristalliet-weerstand, 

r1 ' in serie met het hoge weerstandsgebied nabij de korrelgrens, 

(-l2. (depletie-gcbied): 

(..D.cm). (5.15) 

Voor de waargenomen Hall-coäffici,nt 18 geldt: 
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(5.16) 

waaruit voor de Hall-beweeglijkheid fAH geldt: 
2 

ÄH Al + (1 2 /1 1 ) A2 Al 

fH = (5 = r~ 1 2;1 1 12/11 
(5.17) 

~I+ p, + {'1 
met 12<.<. 11. 

Om een indruk te krijgen van de invloed van de korrelgrenzen 

op de macroscopische beweeglijkheid, veronderstellen we dat in 

de twee gebieden, 1 1 en 1 2 , de weerstand bepaald wordt door de 

hoeveelheid ladingdragers, zoals in een éénkristallijn materi

aal (14). Voor n~1 10 18 (cm- 3 ) geldt dat in het kristalliet de 

donoren volledig geioniseerd zijn zodat het aantal vrije lading

dragers n 1 , hier gelijk is aan het aantal donoren CB. Als we in 

eerste benadering veronderstellen dat de hoeveelheid laning

dragers in het depletie-gebied n 2 gelijk is aan de hoeveelheid bij 

de top van de barrière, dan kan n 2 bepaald worden door relatie 

5.14 met nt als variabele. F'iguur 34 geeft de afname van de 

macroscopische beweeglijkheid t.o.v. de beweeglijkheid in het 

kristalliet }-J 1 , met nt als variabele en n 1 als parameter. 

Voor de korrelgrootte 1
1

+1 2 is 1
10

-4 cm genomen, ongeveer de 

deeltjesgrootte van het Si-poeder, en F~1 is berekend voor 

p-type materiaal (E = 1 10-12 C/cmV). 

Uitgaande van hetzelfde model als hier beschreven heeft Seto (29) 

de plaatsafhankelijkheid van de barrière hoogte meegenomen in zijn 

beschouwing en de gemiddelde ladingdragersconcentratie in het 

kristalliet met depletie-gebied berekend. De bijdragen tot de 

stroom door de korrelgrens wordt nu bepaald door tunneling en 

door thermionische emissie over de barrière. Omdat bij lage n 1 
de barrière zowel hoog als breed is en bij hoge n

1 
laag en smal, 

zal de bijdrage door tunneling verwaarloosd worden. Voor de 

macroscopische beweeglijkheid die Seto gevonden heeft geldt: 

1 

f-J~f.=} = Lq(2iT~kT )2 exp(- e 4>/kT) (5.18) 

onder de voorwaarde dat: 

met L = 1 1 + 1 2 (cm), 

mw effektieve massa van de 

ladingdragers, 

~ de barrière bepaald door 

vergelijking 5.13, 
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Als we VP rond<~rs L<~ L 1 nn dat m"' = mo' de rustmassa van het elektron, 

dan is ook dit verband in figuur 34 weergegeven. 

Uit deze figuur blijkt dat als n
1 

groot iä }ï bepaald wordt 

door de beweeglijkheid in het kristalliet JU• • Bij afnemende n
1 

gaat de barrière de beweeglijkheid beperken. 

N.B. Voor 300 K geldt dat 

driftbeweeglijkheid. 

1 

-----:Se to; 

m = m 
0 

qq~kT 

-- :Kamins 

- z-;;.'rl ~ }J-d (cm /Vs), met ~d 

\ 
\ 

\ 
\ 

cm 

cm 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

' \ 
' \ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ \ 
\ \ 
\ \ 
\ \ 
\ 

\ 

no=1o19 

de 

\ 
\ 

Figuur 34: Afname van de macroscopische beweeglijkheid vs. 

de trapdichtheid nt t.o.v. de beweeglijkheid in 

het kristalliet tJ1 • P-type materiaal, f, uit (14) 
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5.4 Struktuurfaktor 

Het systeem van aan elkaar gegroeide poederdeeltjes kunnen 

we vereenvoudigd voorstellen door het model in figuur 35. 

x 

Figuur 35: Model voor gesinterde deeltjes 

De macroscopische weerstand van dit model, r~Q , wordt bepaald 

door a, x en p, én de soortlijke weerstand van het materiaal 

waqruit de nekken en deeltjes opgebouwd zijn, resp. Pn en rd. 
Voor de bepaling van r~Q kunnen we het systeem opgebouwd denken 

uit een aantal parallelle elementen in serie, figuur 36 geeft 

zo'n element. 

,- -- - -- - -- - ... -
"" / I 

~ , I 
";' 

~" I ,.r--

IR 
I 3 

I 
I R4 
L __ -

, 
I 
.L-

a+px 

y 

Figuur 36: Een element uit het model van figuur 35 

Het aantal elementen in het x-y-vlak van het preparaat is: 

2 
A/( px + a) , (5.19) 

met A: oppervlakte van het preparaat in 

het x-y-vlak. 

De weerstand van een element in de z-richting bestaat uit 5 

serie weerstanden resp.: 
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R1 = R5 = ?n 
E.!.._ = fn 

E_ 
2 2x ' 2x 

R2 = R4 = Pct 
{a-x} 

2a 
2 (5.20) 

Voor de weerstand in de z-richting van één laag elementen, geldt 

dan: 

R 
laag (5.21) 

Omdat de dikte van de laag px+a is, is het aantal lagen in de 

pil met dikte d: 
d/(px+a) (5.22) 

Uit (5.2~) en (5.22) volgt nu de macroscopische soortelijke weer

stand, P~~' van het model: 

(')Ma.= Rl aag px+a 
d A 

d 
(n cm) 

x/a ) 

(Jn+ ('d2p(x/a)2 

(5.23) 

Als we stellen dat fn =~p_., dan levert herschrijven van (5.23): 

Opm. Als er trap-toestanden zijn aan de grenzen tussen deeltjes 

en nekken (paragraaf 5.3) kan dit opgenomen worden in 0 
(n 

en fd volgens: f.u = 1 /nq~f'f" 

De struktuurfaktor f t geeft ee~ verband aan tussen de macros-
s r 

copische weerstand van de pil en de microscopische weerstand 

van de deeltjes en nekken. 

Voor de bepaling van t: str als fm:tktie van x/a en (0 moeten we 

eerst de neklengte px bepalen. nJ,ze volgt uit de poreusi tei t t 
I 

als deze gelijk gesteld wordt aan)0.5 en tijdens het sinteren 
' 

konstant blijft. (dit komt goed ovt\reen met de gevonden waarde voor 

\ 
r, 
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'f tussen 0.5 en 0.54). 

Voor de poreusiteit geldt dan: \L =V /V = 0.5 (5.25) T m e 
met V = a 3 + 3 px3 , het materiaal-volume van 

m 
een element, 

V = (a+ px) 3 , het totale volume van een element. e 
Uit (5.25) kan p bepaald worden als funktie van x/a, figuur 37 

geeft het verloop van p voor x/a als variabele. 

1.0 

p 

.8 

• 7 

0.3 .4 .5 .6 .7 .8 

x/a ~ 
Figuur 37: Parameter voor de neklengte, p, als funktie 

van x/a. 

Met de aldus bepaalde p kunnen we de struktuurfaktor f t be
s r 

palen als funktie van x/a met ra als parameter, en dit ver-

loop wordt gegeven in figuur 38. 

Opm. Als we stellen: p = 0.8, ~ = 1 en x/a<~1, 

dan is de gevonden f t uit (5.24) gelijk aan die in het s r 
door J.Krop (1) beschreven model. 

Opm. Ditzelfde model is bruikbaar om de warmtegeleiding door 

de pil te beschrijven: 
\ -

1 
' ( W / c mK ) • Ama - f Act 

str 

1 • 0 
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= 25 

= 10 

= 4 

= 2 

= 1 

1~------._ ______ ~ ______ _. ________ ~ ______ ._ ______ ~------~------~ 
.2 .• 3 .4 .5 • 6 .7 .8 .9 1 • 0 

x/a ~ 

Figuur 38: Struktuurfaktor f als funktie van x/a, met p 
str 

uit figuur al 
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HOOFDSTUK 6: RESULTATEN 

6.1 Mechanische eigenschappen 

6.1.1 Sinterexperimenten 

Het belangrijkste damptransport bij het sinterproces is dat van 

SiO volgens: 
si + si 0 2 ':::;jj-.f===::::::·~ 2 si 0 ( 6. 1 ) 

waarvan de dampdruk als funktie van de temperatuur gegeven 

wordt 

Psio 
(log 

f 

in figuur 39 (JO) • 

0 

atm 
-2 

-4 

-6 

-8 

- 1 0 .___ .... 6~---~----~~-.._--
.5 . .7 .8 .9 1.0 

1/T (10-JK- 1 )~ 

Figuur 39: Evenwichtsdruk vs. 

temperatuur voor de 

reaktie Si + Si02 ':;jj~~~JIIo 2 SiO 

Bij de sinterexperimenten waarbij T=12J0°C zien we een geel

bruine aanslag op het stralingsscherm en een grijze aanslag op 

het gedeelte van de kolf dat buiten de oven steekt. De geel

bruine aanslag wordt weinig aangetast door HF en met een spek

tragrafische analyse werd in deze stof alleen Si aangetoont. 

Gezien het evenwicht in {6.1) is de geel-bruine aanslag SiO; 

als de temperatuur daalt zal het evenwicht naar links verschui

ven en kan het grijze Si afgezet worden op de wand van de kolf. 
0 Bij temperaturen rond 900 C ontstaat de SiO aanslag niet, .de 

dampdruk van SiO is nu ongeveer 1000 keer kleiner dan bij 12J0°C. 

Bij het sinteren van Si-poeder dat ingedroogd is met een B
2

o
3

/H
2
0-

oplossing, ontstaat steeds direkt een witte HB0
2 

walm uit de 

geperste pil en deze kan hierdoor opgeblazen worden. 

De van dit poeder gesintarde pillen zijn HF bestendig, het nek

materiaal bestaat dus uit Si. Zowel de plakken met verontreini-
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ging als niet verontreinigde Si pillen naast de verontreinigde 

leverde p-type, gesinterde pillen op waaruit blijkt dat ook 

middels het HB02 hetBingebouwd kan worden (31): 

(6.2) 

Een voorbehandeling bij 500°C gedurende 1 uur van de geperste 

pillen kan de hoeveelheid HB02 reduceren door deze onder 

afsplitsing van H2 0 om te zetten in B2o
3 

en/of door het HB0
2 

langzaam als damp uit de pil te doen verwijderen zonder deze te 

beschadigen. 

Pillen gesinterd van poeder ingedroogd met een B
2
o

3
/ethanol

oplossing bleken een hoge weerstand te bezitten, ca. 1 ~cm. 

Veel B2o
3 

is dus tijdens het indrogen reeds verdwenen (zie para

graaf 4.3). 

De pillen gesinterd van Si-poeder dat droog gemengd is met B
2
o

3 
zijn HF bestendig en p-type. Het oppervlak van deze gesinterde 

pillen bevat tussen de poriën een glasachtige verbinding die na 

het etsen met HF grote poriën van ca. 10 + 100 fm achterlaat. 

Het sinteren van Si is dus mogelijk door B2o
3 

toe te voegen, 

oppervlakte transportmechanismen worden dan versneld. 

Bij het sinteren is steeds een behandeling nodig gedurende 1 uur 
0 bij 1230 C om: 

- voldoende Si02 weg te etsen via SiO damp om zo de 

vorming van de vloeibare glasfase te bevorderen, 

- de diffusie van B in Si voldoende snel te laten plaats

vinden om het hele Si-deeltje (R ~ 1 fm) van B te voor

zien; 

1 uur: x. = 2. 5 t-'m, 
J 

T = 930°C , t = 16 uur: xj = 0.2 ~m, 
- de vorming van de Si-B-fase om de deeltjes te versnellen; 

deze fase bevordert het Si-transport naar de nek (zie 

paragraaf 3.4). 

Om de fijne struktuur van de pil te behouden door beperking van 

de deeltjesgroei, kan het sinteren na de voorbehandeling van 

1 uur op 1230°C worden voortgezet bij ca. 930°C. 
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6.1.2 Microscopische eigenschappen 

Met behulp van de S.E.M worden paren deeltjes met overeen

komstige diameter en de ertussen gegroeide nek opgenomen. De 

grafiek van x als funktie van a voor de diverse processen geeft 

een mogelijkheid om het verloop van het sinterproces te verge

lijken (paragraaf 5.1.3). 

Voor pillen van Si-poeder dat ingedroogd is met een B2 o
3
/H20-

oplossing en die gesinterd zijn gedurende 16.5 uur bij T=1230°C 

(aangegeven door 16.5/1230), geeft figuur 40 het verloop van 

x=x(a) voor twee verschillende concentraties B2o
3 

• 

4 
x 

1 

1 2 3 

a ( t" m) 

4 

• 

t/T: 16.5/1230; meetpunten 

voor 11 wt% B2 o
3 

zijn opge

nomen, voor 1 wt% alleen de 

globale kromme. 

5 .. 
Figuur 40: Nekdiameter vs. deeltjesdiameter voor Si-poeder 

ingedroogd met een B2 o
3
/H20-oplossing 

Uit deze grafiek en uit tabel 4 waarin de gemiddelde waarden 

van a, x en x/a zijn opgenomen, blijkt dat het sinterproces voor 

11 wt% B
2

o
3 

verder gevorderd is dan voor 1 wt%, het verschil 

in sintersnelheid is echter gering. 

1 wt% B2 o
3 

1 1 wt% B2 o
3 

- ( ~m) 2.0 2.4 C:t. 0.8) a 

- ( f-Jm) 1 • 5 1. 8 C:t o.8) x 

x/a 0.75 0.77 (:!:. 0. 08) 

Tabel 4: Gemiddelde nek en- deeltjesdiameter; 16.5/1230; 

Si ingedroogd met B2 o
3

/H2o 

Het verloop van x=x(a) vertoont grote overeenkomst met dat ver-



-54-

loop voor sintcri nt~ van Si rnn i, Ji'nC1
3 

verontreiniging. Om de 

deeltjesgroei te beperken en de struktuur te verfijnen, zijn daarom 

sinterexperimenten uitgevoerd volgens de voor Fec1
3 

gevonden 

gunstige temperatuur en tijd instelling: 1/1230 + 18/930. Deze 

behandeling is uitgevoerd voor Si-poeder ingedroogd met een 

B2o
3
/ethanol-oplossing en voor Si-poeder dat droog gemengd is 

met B2 o
3

• Voor Si-poeder ingedroogd met een B
2
o

3
/H20-oplossing 

(zie opmerking aan het einde van de paragraaf) is hieraan nog 

toegevoegd een behandeling met B2o
3 

en sintering volgens 2/1230 

(de reden hiervoor was verder verlaging van de soortelijke weer

stand, zie paragraaf 6.2).Figuur 41 geeft van deze experimenten 

het resultaat. 

x 2 1 • 
2' 3. 

1 2 3 

a ( ~m) 

1. droog mengen; 2 wt%; 

1/1230 + 18/930 

2. ethanol/B2 o
3

; max 7 wt%; 

1/1230 + 18/930 

3. H
2

0/B
2
o

3
; 5 wt %; 

1/1230 + 16/930 + B2 o
3 

+ 

2/1230 

Figuur 41: Nekdiameter vs. deeltjesdiameter voor de drie 

gegeven processen, de globale krommen 

Het verschil in sintersnelheid tussen poeder dat droog gemengd 

is met B2o
3 

en de andere behandelingen is weer te wijten aan 

het verschil in B2o
3 

concentratie. Tabel 5 geeft a, x en x/a. 

1 • 2 en 3 (zie figuur 41) 

- ( f-Jm) 1.6 1.3 C:t.. 0.5) T a abel 5: Gemiddelde nek 

- ( f-"4m) 1 • 2 0.75 Ct. 0.3) x 
d 

x/a 0.74 0.59 Ct. o. os) 
1 

en- deeltjes-

iameter; voor processen 

,2 en 3 uit figuur 50 

Uit het dubbellogarithmische uitzetten van x=x(a) kunnen we 

C en ot bepalen (x=Caoc. ). Voor de behandeling van Si-poeder met 

een B2 o
3

/H20-oplossing zijn de waarden van C en ex opgenomen in 

tabel 6. 
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1/1210 + 16/910 Tabel 6: De waarden van C 
1G/12JO 

+ B2 o
3 

+ 2/1230 
en <X uit x=Ca 

c 0.82 0.59 C:!:. 0. 08) voor twee sinterprocessen, 

0( 0.9 1 • 0 C:t. 0.10) met Si-poeder ingedroogd met 

Hieruit zienwe dat C toeneemt met de temperatuur, 0<.. verandert 

niet binnen de nauwkeurigheirl. Dat ~ groter is dan op grond 

van het model van Kuczynski verwacht wordt, ca. 0.5, geeft aan 

dat het model voor het sinteren van Si met B2o
3 

onvolledig is, 

onder meer omdat deeltjesgroei in het model buiten beschouwing 

blijft. 

Het langzaam doorstromen van Ar blijkt op het sinterverloop geen 

effekt te hebben, hetgeen wijst op een nekgroei d.m.v. oppervlakte 

transport. 

Opm. De sinterbehandelingen met poeder ingedroogd met een 

B2o
3
/H20-oplossing worden i.h.a. voorafgegaan door een 

temperatuurbehandeling gedurende 1 uur bij T=540°C om schade 

aan de pil, door het snel verdampen van HB0
2

, bij hogere 

temperaturen (930 + 1230°C) te voorkomen (zie paragraaf 

6.1.1). Deze behandeling heeft op het sinteren zelf geen 

invloed zodat deze hier niet verder besproken wordt. 

6.1.3 Macroscopische grootheden 

De gewichtsafname, tabel 7, blijkt tijdens het sinteren zowel 

afhankelijk van de temperatuur als van de hoeveelheid B2 o
3

, waar

bij de manier van toevoegen van het B2o
3 

geen invloed heeft. 

Ag/g 
tijd/temp. 1 + 2 wt% 5 wt% Tabel 7: Gewichts-

1/540 + 16/1230 4 + 5% 5% afname t.g/g% 

2% 5% 
vs. behandeling 

1/540 + 1/1230 + 16/930 4 + 

De gewichtsafname is te wijten aan het ontsnappen van HB0
2

, H
2
o 

en SiO en neemt toe als de sintertemperatuur toeneemt en als de 

hoeveelheid B2o
3 

toeneemt. 
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De krimp van de pillen is bij pillen van Si-poeder ingedroogd met 

een B2o
3

/H20-oplossing 2 + 4%, voor poeder ingedroogd met een 

B2o
3
/ethanol_oplossing -1 + 2% (pillen worden dikker) en bij 

droog mengen van Si en B2 o
3 

< 0.8%. Uit de experimenten blijkt 

een geringe krimp waaruit blijkt dat het sinteren tot de 1e fase 

beperkt blijft. 

Tijdens het sinteren trekken de pillen krom; de pil is bol als 

in de oven de rand van de pil op de drager rust en hol als de 

rand los is van de drager. Het kromtrekken treedt op omdat de 

rand sneller sintert dan de bulk doordat er aan het oppervlak 

gasvormige komponenten uit de pil kunnen ontsnappen, tabel 8. 

Ad/ct 

indrogen met B2o
3

/H2 0 1 wt% 5 wt% 

1/540+16/1230 0 + 2% bol ~ 20% hol 

1/540+1/1230+16/930 2 + 3% bol! 17 + 22% hol 

1/540+16/1230+B2 ü
3

+1/540+2/12JO 0.3 + 0.8% bol niet uit-
gevoerd 

1/540+1/1230+16/930+B2 ü
3

+1/540+2/1230 niet uit- 0+ 9% hol 
gevoerd 

1/1230+18/930: - droog mengen, 2 wt% : 12% bol 

- B2o
3
/ethrnol, max. 7 wt% : 5 + 10% bol 

Tabel 8: Overzicht van cte:vorm van de pillen, ~d/d af

hankelijk van de 1:,ehandeling 

De breeksterkte Fbr is voor zowel Si-poeder dat droog gemengd 

is met B
2

o
3 

als voor Si-poeder ct;\ t ingedroogd is met een 

B2 ü
3
/ethanol-oplossing, gering rt~sp. 0.7 en 0.4 {kg/mm3 ) 

{1/1230+18/930, vergelijk voor Fe<1
1

1
3

: Fbr = 1.6 kg/mm3 ). Voor 

gesinterde pillen van Si-poeder cjat ingedroogd is met een 

B
2

o
3

/H20-oplossing geldt voor de ~breeksterkte: 

- Fbr = 1.7 {kg/mm3 ) 11voor poeder met 1 wt% B2o3 , 

{t/T): 1/540 + 16.!/1230; . 

een nabehandeling J!ct B2o
3 

en {t/T): 1/540 + 2/1230 

verhoogt Fbr tot 2jJ (kg/mm3 ) 

- Fbr = 1. 3 (kg/mm3) !\ voor poeder met 11 wt% B2o
3 
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Poeder m!! t 5 w t'1 B 0 en - ;o 2 3 
16/930 + B2 o

3 
+ 1/540 + 2/1230. 

6.2 Elektrische eigenschappen 

6.2.1 Soortelijke weerstand 

Bij pillen zonder een Si02 /SiO aanslag aan het oppervlak, is de 

soortelijke weerstand aan de onderkant van de pil binnen 4% gelijk 

aan die van de bovenkant. 

Het materiaaltype van de pillen met B2 o
3 

toevoeging is steeds 

een p-type. 

De soortelijke weerstand bij gebruik van Si-poeder dat ingedroogd 

is met een B2 o
3
/ethanol-oplossing is: 

1/1230 + 18/930: (J = 0. 7 (.Q. cm). 

Niet verontreinigde pillen naast de verontreinigde zijn n-type 

met ~ >10 (~cm); er is geen B-komponent getransporteerd die 

deze pillen voldoende doteert. 

Voor droog mengen van Si met B2 o
3 

geldt voor de soortelijke weer-

stand: ( ) 1/1230 + 18/930: p = 0.028 ~cm • 

Een niet verontreinigde pil naast de verontreinigde pillen heeft 

een weerstand p = 0.058 (Llcm). 

Voor het resultaat met Si-poeder ingedroogd met een B2 o
3

/H
2
0-

oplossing geeft tabel 9 een overzich~. 

p (..n..cm) 

conc. B203 1/540+16/1230 1/540+1/1230+16/930 

1 1 wt% o.o48 niet uitgevoerd 

5 wt% 
niet uit- 0.014 gevoerd 

1 wt% 0.034 (+0.11) 0.014 

0 wt% 0.07 + 0.5 niet uitgevoerd 

zuiver bij 
0.037 niet uitgevoerd 1 1 wt% 

Tabel 9: Overzicht voor de soortelijke we ers tand voo.r behandeling 

van Si-poeder met B2o
3
;H2 o ingedroogd 
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Punten die uit het onderzoek naar voren komen: 

1. Door de voorbehandeling van 1/540 vermindert de hoeveelheid 

B omdat een gedeelte van het B ontsnapt als HB0
2

. 

2. Als niet verontreinigde pillen naast verontreinigde pillen 

liggen, nemen deze dezelfde ~ aan als de verontreinigde 

pillen. Dit komt omdat tijdens de voorbehandeling het HB0
2 

in de oxide-huid van de deeltjes van de niet verontreinigde 

pil ingebouwd kan worden. 

J. Na sintering op T=12J0°C zijn niet verontreinigde pillen 

p-type en varieert de soortelijke weerstand van 0.07 tot 

0.2 (..O.cm). Bij T=930°C blijven de niet verontreinigde pillen 

n-type (door het aanweziv,e Fe). Bij veel gebruik van de kwarts

kolf is er dus een hoeveelheid B2 o
3

/HB02 in de wand dat bij 

T=1230°C vrijgemaakt kan worden. 

4. Verandering in de concentratie B2 o
3 

tussen 1 en 11 wt% heeft 

geen verandering in ~ tot gevolg die significant is. 
(~ma 

5. De verlaging van de sintertemperatuur van 16/1230 naar 

1/1230 + 16/930 heeft een verlaging van de soortelijke weer

stand tot gevolg van 0.03 tot 0.014 (~cm). Bij lagere 

sintertemperaturen blijven veel fijne nekken en deeltjes 

bestaan. 

Om de weerstand verder te doen verlagen wordt aan de sinterbe

handeling met B2 o
3 

nog een doteringsbehandeling toegevoegd. De 

gesinterde pil wordt daartoe in een oplossing van B2o
3

/H2 0 

gedompeld met een B2 o
3 

concentratie van o.o4 (gr/ml). Nadat de 

poriën van de pil de vloeistof hebben opgenomen, wordt de pil 

op een glasplaat gedroogd. Er resteert dan 1 + 2 wt% B2o
3 

aan 

het oppervlak van de deeltjes en nekken. Deze hoeveelheid is 

voldoende om "melt-through" te krijgen, de oxide-huid belemmerd 

de diffusie van B2 o
3 

naar het Si oppervlak niet en doteren bij 

1230°C gedurende 2 uur is voldoende om een indringdiepte van B 

in het Si van 3.5 ~m te bereiken. Afhankelijk van de voorafgaande 

sinterbehandeling wordt de weerstand bij deze doteringsbehandeling 

een faktor 6 + 16 lager; zie tabel 10. 
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sinter- f> (...O.cm) 
doterings- (J (.O.cm) behandeling behandeling 

1/540+16.5/1230 0. 104 1/540+2/1230 0.0066 

1/540+1/1230+16/930 0.014 1/540+2/1230 0.0023 

Tabel 10: Invloed van de do teringsbehandeling op fJ . 

6.2.2 eB-metingen 

Alvorens spektragrafische analyses uitgevoerd worden, wordt 

de gesinterde pil eerst geëtst in HF om het restant Si02 /B
2

o
3 

aan het oppervlak van de deeltjes te verwijderen. Een eventuele 

Si-B-fase wordt niet aangetast. Omdat steeds eerst gesinterd 

wordt gedurende 1 uur bij T=1230°e waarbij xj=2.5 fJm mag worden 

aangenomen dat de deeltjes (R=1 fm) homogeen van B voorzien zijn. 

Verder geldt dat er een maximum is in de oplosbaarheid van B in 

Si, eBmax=2.5 1020 (cm- 3 ) (zie paragraaf 3.3.1). 

Met deze aannamen geldt dat als eB < eB de Si-B-fase niet exp max 
(meer) aanwezig is na sintering (hoofdstuk 3) en dan geldt dat 

eB de werkelijke hoeveelheid ingebouwd B geeft. Als eB > eB exp exp max 
is er een Si-B-fase en is de maximale oplosbaarheid van B in Si 

bereikt. De hoeveelheid B in de Si-B-fase heeft dan tot gevolg 

dat e >eB • Bexp max 

Met de spektragrafische methode ter bepaling van de hoeveelheid 
I 

B, kan geen onderscheid gemaaWt worden tussen de concentratie 

B in de deeltjes, eBd' en in de nekken, eBn' en voor de waarge-

nomen concentratie eB geld~: exp , 

V n e = 
vt eBn + Bexp 

met 

vd 
r 
I 

I (cm- 3 ) (6.3) 
vt C]Bd 

V ·' volume van de nekken, . 
ni 

Vd:'\volume van de deeltjes, 
3 Vt = Vn + Vd, én Vn/Vd = 3 p(x/a) • 

I 
Uit de experimenten bleek hetv~lgende: 

1. De tempera tuur van de\ eerste sin terbehandeling heeft 

vrijwel geen invloed , p eB , mits een behandeling exp 
gedurenrle 1 uur bij T: 1230°e opgenomen wordt. 

2. De doteringsbehandelj tg met B2o
3 

is noodzakelijk om 

eBmax=2. 5 1020 (cm- 3 ) ;e bereiken. 
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'J, !)(~ Jlétl)(~flétlldl'] i 111'; Vélll 1/')/j()+:!/1:?'}0 ..:6ndPI' d<' f.onVOO/';ing 

van B2o
3 

geeït gnen verandering van de concentratie 

B in de gesinterde pil. 

Tabel 11 geeft verder een overzicht van de resultaten. 

sinterbehandeling doteringsbe-
handeling 

~ 
16.5/1230 1/540+1/1230 + B203 + 

methode - +16/930 1/540+2/1230 aanbrengen g 
B203 3 

c c c (
10

2ücm-3) 
Bexp Bexp Bexp 

B2 o
3

/H20 1 wt% 0.25 + 0.75 ~ 2 + 1 

5 wt% ... 
3 + 2 

11 wt% 1 + 0.5 

B2o
3
/ethanol max. 7 wt% 0. 13 + o.o4 

droog I 2 wt% 1.8 + 0.5 -
Tabel 11: Overzicht voor concentratieBinhet Si na 

sintering/dotering, CBexp(cm- 3 ) 

Analyse van p ma 

Uit de experimenten vnn A.MacRae (J2) on L.Bauer (33) blijkt dat 

geimplanteerd B in Si elektrisch aktief wordt na annealling 

gedurende ca. 1 uur bij temperaturen tussen 600 en 900°0. De 

sintertemperaturen variëerden tussen 930 en 1230°0 en de tijden 

variëerden tussen 1 en 16 uur. Er mag dus aangenomen worden 

dat 100~ van de ingebouwde hoeveelheid B elektrisch aktief is. 

Verder geldt volgens H.Wolf (14) dat het aantal vrije lading

dragers p gelijk gesteld kan worden aan CB indien CB> 10 19 (cm-3) 

zoals hier het geval is. 

Het verband tussen de microscopische en macroscopische elektrische 

eigenschappen is eerder afgeleid (vergelijking 5.24): 

Pma = f'str(p,x/a, ~) • Ai (..O.cm)' 

waarbij geldt: 2 
, mn t !-": beweeglijkheid (cm /Vs). 

Na de doteringsbehandeling, het aanbrengen van B2o
3 

om de nekken 

en deeltjes en behandelen volgens 1/540+2/1230, mag, gezien de 
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diffusiesnelheid van B in Si bij deze temperaturen en het bereiken 

van eB , verwacht worden dat de nekken nu evenveel B bevatten ma x 
als de deeltjes waardoor geldt rn::::: Pct• Als we in deze gevallen 

U /U s· bepalen met behulp van de berekende struktuurfaktor 
1 exp 1 mono 1 

als funktie van x/a (paragraaf 5.4) dan blijkt deze ongeveer 1 te 

zijn. De struktuur van nekken en deeltjes heeft in eerste instantie 

dus weinig invloed op de beweeglijkheid. We veronderstellen nu 

dat na de sinterbehandeling ook geldt dat fexp~ )Umonosi• 

Als eB> 10 19(cm-3 ) dan is JUmonoSi konstant en er geldt dan 

Rlp
2 

= e 2 /e 1 (34). We verwachten, doordat het B2 o
3 

om de Si

deeltjes is aangebracht en op grond van het sintermechanisme dat 

Si transporteert naar de nek, dat na de sinterbehandeling de 

nekweerstand groter ~dan de deeltjesweerstand, dus: 

Dan gaat (6.3) over in: 

e Bexp (6.4) 

Uit eBexp kunnen we nu met x/a en p, eBd bepalen en dus fct• Met 

behulp van fct en Pma bepalen we de experimentele struktuurfaktor 

f en door vergelijking van deze met grafiek 38, deze geeft 
str.exp 

fstr als funktie van x/a met ~ als parameter, kunnen we ~ 

bepalen; zie tabel 12. 

behandeling fma (.O.cm~ eB ( cm-3) f 0 exp str.exp 

1/1230+18/930 0.7 1.3.:!:.0.41019 78+156 41+85 

1/540+16/1230 0.034 7.5.:!:. 51019 14+68 8+40 

16/1230 0.038 1.0.:!:.0.51019 27+76 16+45 

1/1230+18/930 0.028 1.8.:!:.0.51020 56 32 

1/540+16/1230+ 0.094 0.25.:!:.0.11020 23+55 14+31 1/540+2/1230 

1/540+16/1230+ o.oo66 1 • 6+ 11020 6+13 2.7+7 B20
3

+1/540+2/1230 -

1/540+1/1230+16/930 0.0023 3 + 21020 2.9+4.6 1 + 1 • 9 +B2 0
3

+1/540+2/1230 

Tabel 12: Bepaling van (3, als M= J..J. s·. 
1 I mono 1 
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Voor de experimenten zonder doteringsbehandeling geldt ~>)1, 

de nekken bestaan uit vrijwel uitsluitend Si met weinig B t.o.v. 

de deeltjes. Tijdens het sinteren wordt via de Si-B-fase of via 

het Siü
2

/B2 o
3
-glas Si naar de nek getransporteerd, maar weinig a. 

Uit de tabel blijkt verder: 

lage sintertemperatuur 

hoge sintertemperatuur 

(930°C) 

(12J0°C): 
(3 = 
(3 = 

32 + 85 

8 + 40 

Bij hoge sintertemperatuur kan het B via de deeltjes de nek 

nog enigzins doteren, bij lage temperaturen is deze mogelijkheid 

veel geringer. 

Een nabehandeling zonder het aanbrengen van B
2
o

3 
heeft geen 

verlaging van (3 tot gevolg. 

Een doteringsbehandeling met B
2
o

3 
is noodzakelijk om de hoge 

macroscopische weerstand van de gesinterde pil t.g.v. de hoge 

nekweerstand, te doen dalen tot de minimaal bereikbare ~ . 
,~ma 
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HOOFDSTUK 7: KONKLUSIE EN DISCUSSIE 

Het sinteren van Si met toevoeging van B
2

o
3 

is mogelijk doordat 

het B2 o
3 

het oppervlakte-transport versnelt. Bij voldoende B
2

o
3 

ten opzichte van het Si02 ( )20 mol% bij T = 1100°C) wordt met 

het Si02 een vloeibare glasfase gevormd waaruit bij 1230°C Si0
2 

ontsnapt via het SiO. 

Voor het sinteren met B
2
o

3 
geldt hetvolgende: 

1. Gezien de diffusiesnelheid vanBinhet Si zal na 

het sinteren gedurende 1 uur bij 1230°C, alle mogelijk in te 

bouwen B ingebouwd zijn. Het proces verloopt dan als volgt: 

t = 0 + 1 uur 

T = 1230°C 

t = 1 + 16 uur 

T = 930/1230°C 

- melt-through-diffusie, D1 > D2 
- Si-B-fase ontstaat 

- sinteren via de Si-B-fase 

en via de vloeibare Si02 /B2o
3 

glaslaag 

- C wordt hier reeds Bexp 
bereikt 

- geen diffusie van B
2

o
3 

naar 

het Si meer, D
1 

< D2 
- afbraak Si-B-fase 

- sinteren via de "vaste" 

Sio2 /B2 o
3
-glaslaag. 

2. Er is zowel nekgroei als deeltjesgroei. De laatste 

wordt beperkt door te sinteren bij 930°C. De fijnste struktuur 

is verkregen door te sinteren volgens 1/1230 + 16/9JO met 

1 wt% B2 o
3

, toegevoegd via indrogen met H2 0: ä = 1.3~m 
x/a = 0.6. 

3. Nekgroei én deeltjesgroei worden bevorderd door 

verhoging van de concentratie B2 o
3

• De Si-B-fase blijft langer 

bestaan en de glaslaag zal langer vloeibaar blijven. 

Voor de macroscopische mechanische eigenschappen geldt: 

- gewichtsafname en de krimp zijn beide kleiner dan 5%, 
bij de gebruikte concentraties B2 o

3 
en sintertemperatuur 

en sin tertijd; 

- de kromming van de pil is het geringst, 2 + 3%, als 
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1 wt% B2 o
3 

toegevoegd is via H2o, en als kort gesinterd 

is, 1/1230 + 16/930; 

- de breeksterkte is maximaal 2.3 (kg/mm3 ) (ca. 1/5 van 

Fb s·) voor Si-poeder ingedroogd met B2o
3
;H2 0, r.mono 1 

1 wt% B2 o
3 

en gesinterd volgens 1/540 + 16/1230 + B
2
o

3 
+ 1/540 + 2/1230. Verhoging van de concentratie B

2
o

3 
en verlaging van de sintertemperatuur verlagen de 

breeksterkte. 

De laagste macroscopische elektrische weerstand na de sinter-

behandeling is 0.014 (1Lcm) en hierbij ligt eB tussen 0.5 en 
3 exp 

1
10

20 (cm- ). 

Het materiaal is p-type. 

Gebruik makend van een model blijkt de weerstand van de nekken 

verantwoordelijk te zijn voor de hoge D uit de experimenten, l·ma 
in vergelijking tot de mogelijk bereikbare weerstand. Er geldt: 

Pnlrd = 10 + so. 

Toevoegen van een doteringsbehandeling is noodzakelijk om de 

(nek-)weerstand 

volgens 1/540 + 

minimaal 0.0023 

te doen verlagen. Na opname van B2o
3 

en doteren 

2/1230 daalt D met een faktor 6 tot 16 tot 
r·ma 

(ilcm). Hierbij wordt eB · bereikt en komt de ma x 
experimentele struktuurfaktor goed overeen met de berekende. 

De elektrische en mechanische eigenschappen van de pillen in 

ogenschouw genomen, lijkt hetvolgende proces geschikt om sub

straten voor de M.I.S-zonnecel te vervaardigen: 

1. Si-poeder indrogen met een B2 o
3

jH20-oplossing met 

1 wt% B2 o
3 

2. Sintertijd en-temperatuur: 1/540 + 1/1230 + 1/930; 

1/540 

1/1230 

16/930 

inbouwen HB0 2 
- omzetten HB02 in B203 

diffusie van B in Si 

- Si02 wegetsen via SiO 

- ontstaan Si-B-fase 

sinteren via oppervlakte diffusie, 

weinig deeltjesgroei 

3. Doteren met B2 o
3

: diffusiebehandeling 1/540 + 2/1230; 

doteren van do nekken. 



Het sinteren met Si dat droog gemengd is met B
2
o

3 
kan wellicht 

nog verbeterd worden door te persen bij de smelttemperatuur van 

B2 o
3 

waardoor de verdeling van het B2o
3 

in de pil homogener wordt 

en daardoor de mechanische en elektrische eigenschappen van de 

gesinterde pil beter. Om het Fe aan het oppervlak van de Si

deeltjes te verwijderen, blijft het spoelen met een HCl-oplossing 

echter nodig. 

De voor de spektragrafische analyse ongewenste Si-B-fase, kan 

desgewenst weggeëtst worden met HF nadat deze geöxideerd is tot 

B
2

o
3 

en Si02 in een 0 2 -rijke atmosfeer. 

Verder onderzoek zal zich richten op het aanbrengen van een Al

laag op het substraat ten behoeve van het opdampproces en op 

het vergroten van het substraat oppervlak. 
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