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Samenvatting 

Lage-energie ionenverstrooiing (LEIS) is een analysetechniek die ons waardevolle 

informatie verschaft over de samenstelling en struktuur van de buitenste atoom

laag: het oppervlak. Tijdens dit afstudeeronderzoek is met LEIS onderzocht hoe 

de oppervlaktesamenstelling van met name Pb-Sn legeringen verandert tengevol

ge van het optreden van segregatie. 

Om een kwantitatieve analyse van het Pb-Sn oppervlak uit te voeren is de 

relatieve gevoeligheid van de LEIS-opstelling voor Pb en Sn bij gebruik van zowel 
4He+ als 20Ne+ ionen met een primaire energie van 3 keV bepaald. 

Uit de metingen volgt dat behalve oppervlakteenergieverlaging en mengwarmte, 

verlaging van de elastische spanningsenergie een belangrijke rol speelt in de 

samenstelling van het oppervlak. De elastische spanningsenergie is een gevolg 

van de vervorming van het Pb(Sn) rooster door het oplossen van een kleine 

fractie Sn(Pb). De rol van de elastische spanningsenergie is nagenoeg verwaar

loosbaar in de vloeistoffase. 

Het model dat gebruikt is om kwantitatief de samenstelling van het oppervlak te 

voorspellen vertoont goede overeenkomsten met de experimenteel bepaalde 

oppervlaktesamensteil ing. 
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Hoofdstuk 1 

Oppervlaktefysica 

1 

In het dagelijks leven hebben we voortdurend te maken met oppervlakken. Sterker 

nog het zijn voornamelijk de oppervlakken van de materieële wereld die we 

waarnemen. Daaraan ontlenen we de identiteit en eventuele eigenschappen. 

Processen aan oppervlakken waar we allemaal mee te maken hebben zijn bv. 

oxidatie (auto), slijtage (banden). Toepassingen in de huidige technologie zijn bv. 

dunne lagen, micro-electronische materialen (IC-technologie) en katalyse (auto

katalysator). 

Als we in de fysica over een oppervlak praten bedoelen we daarmee over het 

algemeen het grensvlak tussen de vaste stof (bulk) en de gasfase. De specifieke 

eigenschappen van een oppervlak komen voort uit het feit dat aan één zijde de 

buuratomen missen. Het oppervlak verkeert in de bijzondere positie dat het in direct 

contact staat met de omgeving. Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat 

oppervlakteeigenschappen nogal kunnen verschillen van bulkeigenschappen. Zo zijn 

er diverse systemen bekend die een oppervlaktesamenstelling hebben die volledig 

verschillend is van de bulk. Karakterisatie van processen die plaatsvinden aan het 

oppervlak is van groot belang om de eigenschappen te begrijpen. 

Als een oppervlak gecreeerd wordt bij het klieven van de bulk zal het een 

verandering ondergaan dusdanig dat de oppervlakteenergie wordt verlaagd. Dit kan 

gebeuren door het adsorberen van deeltjes uit de gasfase, door atomaire 

verplaatsing (reconstructie, relaxatie) of door oppervlakte segregatie. 
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Bestudering van het oppervlak wordt bemoeilijkt door de grote reaktiviteit met 

atomen en moleculen uit de gasfase. In de praktijk betekent dit dat de bestudering 

van een 'schoon' oppervlak onder ultra hoog vacuum (UHV) condities zal moeten 

gebeuren (druk lager dan 1.10-a bar). Dit verklaart waarom de oppervlaktefysica pas 

na 1960 zo'n grote vlucht heeft genomen. Vanaf die tijd waren UHV-onderdelen 

commercieel beschikbaar. 

De meeste oppervlaktetechnieken maken gebruik van de wisselwerking van 

energetische deeltjes of röntgenkwanten die op het oppervlak geschoten worden. 

De oppervlakteinformatie zit in de verstrooide cq. uitgezonden deeltjes. Röntgen 

fotoelectron spectroscopie (XPS) en Auger electron spectroscopie (AES) bv. maken 

gebruik van de emissie van sleetronen uit het oppervlak na wisselwerking met 

röntgenkwanten en electronen. De energie van de geemitteerde sleetronen is 

karakteristiek voor het element waarvan het afkomstig is. Bij lage energie sleetronen 

diffractie (LEED) geeft het diffractiepatroon van electrenen verstrooid aan kristallijne 

materialen informatie over de structuur, morfologie van het oppervlak. 

Lage-energie ionen verstrooiing is gebaseerd op klassieke botsingsmodellen van 

ionen met oppervlakteatomen. Een energiespectrum van de verstrooide ionen kan 

eenvoudig omgezet worden in een massaspectrum van de oppervlakteatomen. Met 

LEIS kan men de samenstelling en de struktuur van het oppervlak zowel kwalitatief 

als kwantitatief onderzoeken. 

De oppervlaktegevoeligheid van een techniek is afhankelijk van de informatiediepte 

van de wisselwerkende deeltjes (gemiddelde vrije weglengte). XPS ,AES en LEED 

hebben een informatiediepte van een paar atoomlagen. LEIS geeft in principe alleen 

informatie over het oppervlak. 

In dit afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van LEIS om oppervlaktesegregatie 

in metaallegeringen te bestuderen. In het bijzonder is daarbij onderzoek gedaan 

naar de drijvende krachten achter de segregatie. De interesse voor processen die 

de oppervlaktesamenstelling bepalen komt vooral voort uit de (groeiende) 

technologische behoefte om verbeterde katalysatoren te ontwikkelen. 
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Metaallegeringen worden steeds vaker als heterogene katalysatoren gebruikt. Vooral 

de oppervlaktesamenstelling is hierbij bepalend voor belangrijke factoren zoals 

activiteit en selectiviteit. 

In de volgende hoofdstukken zal nader ingegaan worden op de techniek LEIS (H2) 

en de LEIS opstelling (H4). De segregatietheorie wordt in hoofdstuk 3 behandeld. 

In hoofdstuk 5 worden de segregatieexperimenten aan Pb-Sn legeringen besproken. 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op enkele specifieke aspecten bij de interpretatie van 

LEIS spectra. Tenslotte enkele conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7. 
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Hoofdstuk 2 

Lage-energie ionenverstrooiing 

2.1 Inleiding 

LEIS is zeer geschikt voor oppervlakte studies. De grote werkzame doorsnede 

(:::1Á2
) en schaduwkegel (:::1Á) verzekeren dat veel ionen verstrooid worden aan de 

eerste atoomlagen. lonen die voorbij de oppervlaktelaag geraken worden snel 

geneutraliseerd door electronvangst en zullen ook als ze daarna terugstrooien niet 

bijdragen aan het experimentele signaal als alleen geladen deeltjes worden 

gedetecteerd. Interpretatie van LEIS-spectra is eenvoudig omdat men uit kan gaan 

van klassieke botsingsmodellen. In de volgende paragrafen zullen de verschillende 

aspecten en mogelijkheden van LEIS in meer detail worden besproken. 

2.2 Principes van LEIS 

De botsing van een ion met een atoom aan het oppervlak kan met een enkelvoudig 

botsingsmodel beschreven worden. In dit model wordt er vanuit gegaan dat de 

klassieke wetten van behoud van energie en impuls geldig zijn. Het gebruik van 

deze klassieke wetten wordt gerechtvaardigd door de volgende aannames in LEIS: 

- de deBroglie golflengte van de ionen in LEIS is veel kleiner dan de 

interatomaire afstand 

- er is alleen sprake van interactie op korte afstand zodat de invloed van de 

buuratomen verwaarloosd kan worden 

- de interactietijd van de botsing is veel korter dan de vibratietijd, 
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oppervlakteatomen kunnen als stilstaand beschouwd worden 

-de neutralisatiekans van edelgasionen is zeer groot (>95%), het is daarom 

onwaarschijnlijk dat er dubbele botsingen of verstrooiing aan diepere 

lagen plaatsvindt (§ 2.4) 

Voor een ion met primaire energie Eo en massa m verstrooid aan een 

oppervlakteatoom met massa M over een hoek 9 (fig.2.1) kan afgeleid worden voor 

de energie ~ na verstrooiing: 

Ef = ( cos6±y'A 2 -sin26) 
2 

Eo l+A 

( 2 .1) 

waarin A de ratio M81oom/M1on is. Voor ionen die lichter zijn dan de oppervlakteatomen 

(A> 1) geldt het plusteken en voor ionen die even zwaar of zwaarder zijn dan de 

oppervlakteatomen (A~ 1) gelden beide tekens. Omdat terugverstrooiing in het 

laatste geval niet mogelijk is geldt bovendien (M81oom/M1onY ~ sin29. Fysisch zijn de 

twee oplossingen te beschouwen als een harde botsing en een schampbotsing. 

figuur 2. 1 : schematische weergave verstrooiing van een 

ion aan een oppervlakteatoom 

Een typisch LEIS-spectrum van 3000 eV, 20Ne+ ionen verstrooid aan een legering 
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ziet eruit als in figuur 2.2. Met behulp van formule 2.1 kunnen de pieken in dit 

spectrum worden toegeschreven aan elementen met een bepaalde massa. De 

resolutie in een LEIS-spectrum wordt bepaald door de breedte van de pieken. Het 

niet-lineair zijn van de massaschaal impliceert dat de resolutie met toenemende 

massa verslechtert. 

::J 

ro 

0 

b) 

1000 

Ne•- alloy 
192Ir Ej ·3keV 

2000 

figuur 2.2 : typisch LEIS spectrum [LEE 91] 

3000 

De piekverbreding wordt veroorzaakt door eigenschappen van de 

ionenverstrooiingsopstelling zoals spreiding in de 

- primaire energie 

- strooihoek 

- acceptatiehoek van de analysator 

Houden we niet strikt vast aan de aannames voor LEIS eerder gedaan dan vinden 

we nog een aantal bijdragen tot de piekverbreding. Zo zorgt thermische vibratie van 

de oppervlakteatomen voor een verbreding die evenredig is met v'(E;.Ev;b,). Dit 

waren alle symmetrische bijdragen. Ten gevolge van inelastische verliezen (bv. 

electronische excitatie) zal aan de lage energiekant sprake zijn van een 

staart/schouder. Een schouder aan de hoge energiekant wordt veroorzaakt door 
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dubbele botsingen waarbij het totale energieverlies kleiner is dan bij een enkele 

botsing. Detectie van ionen, verstrooid aan diepere lagen, ten gevolge van een 

lagere neutralisatiekans veroorzaakt eveneens een staart aan de lage energiekant 

lonen die geneutraliseerd, verstrooid aan diepere lagen en tenslotte aan het 

oppervlak opnieuw geïoniseerd worden kunnen ook een bijdrage leveren aan het 

signaal. Deze gereïoniseerde ionen zijn tevens terug te vinden in de lage 

energiestaart (§ 2.4). 

2.3 Ladingsuitwisselingsprocessen 

De hoge neutralisatiekans van edelgasionen is een bepalende factor voor het 

succes van LEIS als oppervlaktetechniek. Er zijn verschillende processen mogelijk 

voor neutralisatie van een ion aan een oppervlak [AON 87]. Het bepalende proces 

blijkt echter Auger-neutralisatie te zijn [HAG 54]. Hierbij zijn twee electrenen uit de 

valentieband betrokken. Eén electron maakt de overgang naar het lege ion-niveau 

waarbij de vrijgekomen energie wordt gebruikt voor de emissie van een tweede 

electron (figuur 2.4). 

25. 2p 

ls 15 .,..._ 15 15 

(O} (b} (C) (d} 

AUGER V ALENCE-LEVEL CO RE-LEVEL RAOIATIVE 

NEUTRALIZATION RESONANCE RESONANCE ll:ëUTRALIZA TION 

NEUTRALIZA TION NEUTRALIZA TION 

He· (1sl- He0(1s 2} He•(1s} -He*(1s2S} He•(1sl -He0(1s 2l He.(1s) -He0(1s 2l 

figuur 2.4 : verschillende neutralisatieprocessen 

In het geval van Auger-neutralisatie kan de ionfractie geschreven worden als: 
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P~=exp(-~) 
vf 

(2.2) 

Met V1 de snelheid van het ion na de botsing en a een karakteristieke snelheid die 

afhankelijk is van de electronische energieniveaus van atoom en ion 

(elementafhankelijk dus). In deze a is tevens meegenomen dat neutralisatie zowel 

tijdens inkomend trajekt als uitgaand trajekt kan plaatsvinden. De kans op 

neutralisatie is dus 0 voor snelle ionen en 1 voor zeer langzame ionen. De snelheid 

is namelijk direct gerelateerd aan de verblijftijd bij het oppervlak. 

Voor een aantal elementen heeft men gevonden dat er zgn. quasiresonante 

neutralisatie kan optreden [BRO 76]. Dit vindt zijn oorsprong in de gelijke 

bindingsenergiëen van het electron in ion en atoom. De laatste jaren is duidelijk 

geworden dat behalve neutralisatie ook reïonisatie van geneutraliseerde ionen een 

rol speelt. Tijdens de harde botsing kan een electron van het He 1 s-niveau 

overgaan naar een leeg oppervlakte valentie niveau [AON 87]. Een extra 

energieverlies (::: 20eV) gaat hiermee gepaard omdat we te maken hebben met een 

inelastisch proces. Een redelijke kans op reïonisatie is pas te verwachten als het ion 

de kern van het oppervlakteatoom dicht genoeg nadert. De dichtste nadering is 

direct gerelateerd aan de energie van het neutrale ion. De minimumenergie voor 

reïonisatie voor een aantal elementen vinden we in tabel 2.1. 

Neutralen kunnen na een aantal verstrooiingen op diepere lagen waardoor ze 

energie verliezen alsnog het oppervlak bereiken. Beschikken de neutralen nog over 

voldoende energie dan kan reïonisatie aan het oppervlak plaatsvinden. Het signaal 

ten gevolge van reïonisatie vinden we daarom terug als een staart van ± 20eV 

beneden de enkelvoudige botsingspiek tot de minimumenergie voor reïonisatie 

(figuur 2.5). 
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tabel 2.1 : minimumenergie voor reionisatie van Heo [AON 87] 
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figuur 2.5 : enkelvoudige Al botsingspiek met staart 

Met behulp van de kennis over reïonisatie kunnen er behalve uitspraken over de 



10 

oppervlaktesamenstelling nu ook globale uitspraken worden gedaan over de 

samenstelling van suboppervlaktelagen. In hoofdstuk 6 gaan we aan de hand van 

een aantal LEIS metingen dieper in op de interpretatie van de spectra. 

2.4 Quantificatie 

Zoals we gezien hebben is een energiespectrum eenvoudig in een massaspectrum 

om te zetten. Dit geeft een indruk wat er kwalitatief voor elementen aan het 

oppervlak zitten. Voor kwantitatieve uitspraken moeten we uitgaan van de volgende 

relatie voor het signaal van component A in het oppervlak: 

(2.3) 

= ionenstroom op het target 

PA+ = ionenfractie van ionen verstrooid door component A 

NA = atomaire dichtheid van component A 

a A = werkzame doorsnede per ruimtehoek voor 

verstrooiing aan component A 

F = experimentele factor 

De experimentele factor F kan geschreven worden als B.E11 met~ de energie na de 

botsing en Been evenredigheidsfactor. De ionenstroom I+ wordt gemeten en NA is 

in principe bekend. De werkzame doorsnede a A hangt af van de energie, de 

strooihoek, de nucleaire massa's en de ladingsgetallen van het ion en het 

oppervlakteatoom. De werkzame doorsnede kan berekend worden als de 

interactiepotentiaal bekend is. Deze interactiepotentiaal wordt voor het 

energieregiem van LEIS gegeven door een afgeschermde Coulomb potentiaal [ROB 

7 4] omdat de kern van het ion afgeschermd wordt door de sleetronen in de 

binnenste schillen. 

De ionfractie is in het algemeen een gevolg van Auger-neutralisatie en kan 
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geschreven worden als in formule 2.2. 

Over het algemeen zijn de ionfractie PA+, de experimentele factor F en de werkzame 

doorsnede a A niet exact bekend. Daarom zal men voor kwantitatieve uitspraken over 

de oppervlakte samenstelling de afzonderlijke componenten moeten ijken. De 

concentratie van een element A in een legering AB is dan eenvoudig de verhouding 

van het signaal tot het signaal van het pure element. Bij de afleiding van de 

volgende relaties is aangenomen dat we alleen gevoelig zijn voor de 1 ste atoomlaag 

en dat we niet met matrixeffecten rekening hoeven te houden [ACK 90]: 

(2.4) 

( 2. 5) 

( 2. 6) 

met 9A(Bl de bedekkingsgraad van element A(B) en i..A(BJ de gevoeligheid voor 

element A(B). 

Als het oppervlak uit alleen A en B bestaat kan afgeleid worden dat: 

(2.7) 

Door in een grafiek S8 tegen SA uit te zetten voor een aantal legeringen met 

verschillende samenstellingen, waaronder bv. de pure elementen, vindt men de 

ijklijn. Elke verandering van samenstelling tussen A en B aan het oppervlak (als 

gevolg van temperatuur bv.) valt op deze ijklijn. Zo zal vervuiling van het oppervlak 

en segregatie van een andere component dan A of B ten gevolge hebben dat de 

signalen voor A enjof B afnemen zodat een meetpunt beneden de ijklijn valt (figuur 
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2.6). Belangrijk is dat een dergelijke ijking onder dezelfde experimentele condities 

wordt uitgevoerd. Voor elke andere primaire energie of ander soort ion moet een 

nieuwe ijking worden uitgevoerd. 

Pb95-Sn5 
IJkgrafiek 

î2 ~------------------------------~ 

U5 9 ...... 
u 
0 
0 
0 + .,.... 

* + ~ 

6 
c 

(j) 
+ 

CU 
CU + 
c 6. 
Ol + + 
(f) 3 6. 

;1-
+ 

+ 

0 ~----~----~----~------~----~ 

0 50 îOO î50 200 250 

s1gnaal Pb (* î OOOcts) 

figuur 2.6 : ijklijn van Pb9~n5 voor verschillende temperaturen 

2.5 Sputteren 

Als gevolg van het beschieten van een oppervlak met een ionenbundel kunnen er 

atomen van het oppervlak verwijderd worden. Dit noemen we sputteren. In de 

oppervlaktefysica wordt van het sputtereffect gebruik gemaakt om verontreinigingen 

van het oppervlak te verwijderen en zodoende een schoon oppervlak te creëren 

(figuur 2.7). 

Ook kan men de samenstelling van een preparaat als functie van de diepte 
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onderzoeken door laag voor laag weg te sputteren ( diepteprofiel). Over het 

algemeen worden voor deze toepassingen intense ionenbundels gebruikt. 

Bij LEIS probeert men over het algemeen de sputterschade cq. invloed van de 

ionenbundel zoveel mogelijk te beperken. De trend in LEIS is dan ook met zo weinig 

mogelijk bundeldosis zoveel mogelijk signaal te bereiken. Een goed voorbeeld 

hiervan is het EARl SS project in de groep FOG waar met een bundelstroom van een 

aantal picoampères de afzonderlijke elementen Au en Pd van een AuPd preparaat 

nog te detecteren zijn [BER 91]. 

- 188 s HH, 3888 eij I 
ll (c/sl 

[ : 238 nA 11 - !58 
T: 24 c 

;JWA~ 
i 

[ 128 ._ 
' 

98 

~ 
A I \i\ 61 

L 'dl lil 38 
I~ I V i 

, 0 •• , , ·al ·d \, rl , •, .•. 8 
0 1888 2888 3881 E t CelJ1 

HH, 3888 eij i 1888 s 
L 1sn 

(c/sl 
[: 12~nl\ 

I T : 24 c l 1288 I 
... 

~ , .. I 

I I 
688 r 

~,_, .. }rtj 
I 
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figuur 2.7 : voor en na het schoonsputteren van CosrA/50 

Belangrijke parameter bij het sputteren is de sputteryield Y die aangeeft hoeveel 

atomen per invallend ion van het oppervlak worden verwijderd (tig 2.8). 

Het mechanisme van sputteren is gebaseerd op de overdracht van energie van de 

ionen aan de atomen in het materiaal. Deze overdracht is afhankelijk van factoren 

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

oppervlakteatoom. 
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enkele botsingen gebied cascade gebied 

figuur 2.9 : twee verschillende sputterregiems [SIG 81] 

In het geval van LEIS onderscheiden we een tweetal gebieden 

- het enkele botsingengebied, waarbij de ionen een lage energie of een 

kleine massa bezitten. De energieoverdracht is zo klein dat het in beweging 

gebrachte atoom geen of nauwelijks botsingen met andere atomen 

ondergaat 

- het lineaire cascadegebied, waarbij middelzware of zware ionen een energie 
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van enkele keV bezitten. De in beweging gebrachte atomen bezitten 

voldoende energie om een hele cascade van atomen in beweging te zetten 

(zie figuur 2.9) 

Als de sputteryield voor een element, bij de gebruikte primaire energie en ionsoort 

en de ionenflux bekend zijn kan de sputterfrequentie berekend worden. De ionenflux 

is gelijk aan: 

<1> = ionenflux (m-2s-1
) 

I = bundelstroom (A) 

d = bundeldiameter (m) 

e = elementaire ladingsdichtheid (C) 

zodat de sputterfrequentie gelijk is aan: 

dN/dT = sputterfrequentie (m-2s-1
) 

Y = sputteryield 

(2.7) 

(2.8) 

Evenwicht wordt bereikt wanneer de samenstelling van de gesputterden gelijk is aan 

de bulksamenstelling. Voor een binaire legering betekent dit dat de 

oppervlaktesamenstelling in het evenwicht niet gelijk hoeft te zijn aan de 

bulksamenstelling (preferentieel sputteren [SIG 81 f). 
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Segregatie 

3.1 Inleiding 
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Een binaire legering is een thermodynamisch systeem waarvoor geldt dat de 

oppervlaktesamenstelling niet gelijk hoeft te zijn aan de bulksamenstelling. De 

algemene procedure in deze systemen is om de vrije energie te minimaliseren ten 

aanzien van de samenstellingen van de beide fasen (bulk, oppervlak). In de vrije 

energie verwaarlozen we de entropie term ten opzichte van de enthalpie term. Het 

resultaat voor de oppervlaktesamenstelling is [WYN 79]: 

X s b 
A XA ll.H 

-=-exp(--) x: x: RT 
( 3 .1) 

waarin XA"• X9", XAb en X9 b de evenwiehts atomaire fracties van de componenten A 

en 8 in de oppervlaktefase resp. de bulkfase zijn. De segregatiewarmte !i H is de 

drijvende kracht achter het segregatieproces. !i H representeert de 

enthalpieverandering wanneer een atoom A in de bulk wordt verwisseld met een 

atoom 8 aan het oppervlak. 

Het doel van een segregatiemodel is het vinden van een uitdrukking voor de 

enthalpieverandering ll.H. Factoren die hierbij een belangrijke rol spelen zijn 



17 

verschillen in oppervlakteenergie en mengwarmten. Voor sterk verdunde binaire 

legeringen (bv. Pb3Sn97) kan er sprake zijn van spanningen in het rooster. De 

opgeloste component Pb voelt zich ahw. niet thuis in het Sn rooster (oplosmiddel). 

In de volgende paragrafen zullen de bijdragen afzonderlijk worden toegelicht waarna 

het complete segregatiemodel wordt behandeld. Tenslotte zal gekeken worden hoe 

diffusiesnelheid en sputtersnelheid in LEIS van invloed kunnen zijn op de 

evenwichtssamenstelling. 

3.2 Oppervlakteenergie; het Miedema model 

Splijten we een blok metaal dan creëren we twee nieuwe oppervlakken. In het 

oppervlak zijn de bindingen verbroken. Het verbreken van bindingen wordt 

geïnterpreteerd als een toename van de oppervlakteenerg ie. De toename in energie 

is gelijk aan het produkt van de oppervlakteenergie y (energie per eenheid 

oppervlak) en de vergroting van het oppervlak, dwz. 2 maal het splijtvlak. Splijten 

we een blok metaal in een groot aantal kleinere blokken dan is het oorspronkelijke 

oppervlak te verwaarlozen. 

OA 
/tl 

/ 

/ OA 
/~ 

...--o 
-o 
---o 
~0 
~ 

0 

figuur 3.1 : verdampen van een blok metaal 

Beschouw een atoom nu als een blokje. Verdampen van een blok metaal gaat 

gepaard met een verdampingswarmte A Hv. die derhalve gelijk moet zijn aan de 
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toename in oppervlakteenerg ie. Deze toename is gelijk aan N0 y maal het oppervlak 

van een enkel atoom, 6(Vm/N0)
213 (kubus), waarin N0 het getal van Avogadro en Vm 

het molaire volume van de vaste stof is. Voor de verdampingswarmte vinden we: 

2 

llHv=al. Ya. Vm3 
(3.2) 

Als we de atomaire oppervlakteenergie y a willen relateren aan de oppervlakteenergie 

voor een macroscopisch oppervlak dan moeten we uitgaan van de 

oppervlakteenergie bij het absolute nulpunt, y •. Deze oppervlakteenergie is namelijk 

onafhankelijk van temperatuurseffekten. y. wordt vaak bepaald uit de in de praktijk 

bekende oppervlakteenergie van de vloeistof bij het smeltpunt ( y 1, T1) door zowel het 

molaire volume van de stof als de oppervlakteenergie te extrapoleren naar het 

absolute nulpunt [MIE 78]. 

Experimenteel vindt men voor de constante a1 een waarde van 5.1 *108
• Deze 

overeenkomst is slechts schijnbaar zoals al snel duidelijk zal worden. Voor een 

bepaald volume Va is het oppervlak afhankelijk van de vorm van het atoom. Voor 

een kubus is deze vormfactor 6 en voor een bol (361tf13
• Aangenomen wordt dat 

het gemiddelde geldt voor de meeste atomen (vormfactor = 5.4). Ten gevolge van 

de atomaire ruwheid van het oppervlak (figuur 3.2) is de macroscopische 

oppervlakteenergie y. ongeveer 1.15 maal groter dan de atomaire 

oppervlakteenergie y a· Een relaxatie van de verbroken bindingen aan het oppervlak, 

eigenlijk een ladingsoverdracht van externe vlakken naar interne vlakken, zorgt voor 

een oppervlakteenergieverlaging van ongeveer 25% (fig. 3.2). De correctie voor 

vormfactor, oppervlakteruwheid en relaxatie heffen elkaar ongeveer op. 

Voor de verdampingswarmte geldt [MIE 78]: 
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(3.3) 

met a = 5.2*108 

figuur 3.2 : Ys en Ya , oppervlakteruwheid en relaxatie 

Omdat het oppervlak van de externe vlakken van een oppervlakteatoom geschat 

wordt op ongeveer 1/3 van het totale oppervlak van het atoom, vinden we een 

effektieve waarde voor het oppervlak van 1/4 (=0.75*1/3). 

Als van een legering A,.B1_x (x< < 1) een mol atomen A naar het oppervlak komt 

ontvangen deze 1/4 van de verdampingswarmte per mol: 1 /4.a1• yA.VA213
• De atomen 

B die hiervoor plaats hebben moeten maken maken een oppervlakteenergie van 

1/4 V 2/3 .. 
• a1· Ys· A VriJ. 

De energie van een mol atomen A die omringd zijn door atomen B is gelijk aan de 

mengwarmte àH
80
t. Dit is evenredig met de grensvlakenergie van atomen A en B. 

Bij segregatie van een mol atomen A komt dus ook nog eens een extra energie ten 

gevolge van mengwarmte vrij nl. 1/4 àH801A. Voor de samenstelling van het oppervlak 
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ten gevolge van oppervlakteenergie en mengwarmte kunnen we volgens formule 3.1 

schrijven [MIE 78]: 

2 

Xf. x: 11.H~+a(y8-y,.JV] 
-=-bexp( 4RT ) x; X8 

(3.4) 

3.3 Strain 

Spanningen in het rooster kunnen ontstaan wanneer we in een B rooster B atomen 

vervangen door A atomen. Het verschil in grootte wordt als de oorzaak van de 

spanning en de vervorming van het B rooster gezien (figuur 3.3). 

r~-r--- ~...,.- .---. -----r, 
I i: I 

I I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

i - --~- -- __ J.__ .J 

figuur 3.3 : deformatie tgv. 'vreemd' atoom 

De spanningsenergie die hiermee gepaard gaat kan vrijkomen wanneer het A atoom 

naar het oppervlak segregeert. Hierbij wordt aangenomen dat de spanning die het 

A atoom aan het oppervlak veroorzaakt verwaarloosbaar is. De spanningsenergie 

kan geschat worden uit de elasticiteitstheorie. Men maakt gebruik van een 
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Met behulp van formule 2.6 kunnen we dus in principe een kwantitatieve 

voorspelling doen over de oppervlakteconcentratie van de segregerende 

component. Een eenvoudige methode om kwalitatief te voorspellen welke 

component in een binaire legering segregeert maakt gebruik van het verschil in 

oplosbaarheid tussen vaste en vloeibare fase. Het coordinaatiegetal Z is het aantal 

bindingen met naaste buren. Voor een fee-rooster is Z gelijk aan 12. Voor het 

oppervlak is 1 /3 van de bindingen verbroken en is dus Z gelijk aan 8. Wanneer we 

een vaste stof smelten neemt het coordinatiegetal af. Omdat ook de oppervlaktefase 

door een kleiner coordinatiegetal gekenmerkt wordt kunnen we een voorspelling 

doen over de segregerende component. Voor de meeste binaire legeringen is bij 

eenzelfde temperatuur de oplosbaarheid van metaal A in 8 in de vaste en vloeibare 

fase verschillend. Dit volgt uit het fasediagram (figuur 3.4) 

B segregeert 

0 5 

%A 

figuur 3.4 : fasediagram 

A opgelost in 8 

Llquid 
~---..: ...... ~ 

10 0 

"""" .... 
Solld 

5 

%A 

....... ........ 

(b) 

10 

A segregeert 

Wanneer in de vaste fase van metaal 8 minder A oplosbaar is dan in de vloeibare 

fase dan kunnen we aan de hand van de analogie tussen de smeltfase en de 

oppervlaktefase voorspellen dat de opgeloste component A segregeert. In het 

andere geval segregeert het oplosmiddel. 8urton et al. hebben dit voor een aantal 

legeringen vergeleken met bekende experimentele resultaten [8UR 76]. 
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3.5 Het evenwicht; diffusie en sputteren 

In de vorige paragraaf hebben we afgeleid wat de samenstelling van het oppervlak 

in evenwicht is. Het bereiken van dit evenwicht wordt mogelijk gemaakt door de 

diffusie van de componenten in de legering. De diffusiesnelheid wordt in belangrijke 

mate bepaald door de concentratie van monovacatures. De vormingswarmte van 

No monovacatures is gerelateerd aan de oppervlakteenergie volgens: 

(3.7) 

b = 1.3*108 

De evenredigheidsconstantebis aanzienlijk kleiner dan a (formule 3.3), omdat de 

oppervlakken in een monovacature niet volledig vrij zijn. 

De oplossing van de diffusievergelijking voor segregatie naar een oppervlak is [WYN 

79]: 

1 

X"(~=X:rcx:rx~exp(I-LAerfc(~-LA 2 (3.8) 

1-Ld = diffusiesnelheid (s-1
) 

xsdn = diffusieevenwicht 

xb = bulksamenstelling 

Sputteren we een binaire legering met een oppervlaktesamenstelling xsdn en een 

bulksamenstelling Xb dan vinden we voor de oppervlaktesamenstelling in de tijd als 

gevolg van sputteren: 
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(3.9) 

IJ.s = sputtersnelheid (s-1
) 

Er zal sprake zijn van 'competitie' tussen diffusie en sputteren wanneer de 

diffusiesnelheid van dezelfde orde grootte is als de sputtersnelheid. In eerste 

benadering vinden we voor de evenwichtssamenstelling aan het oppervlak: 

(3.10) 
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Experimentele opzet 
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In de groep FOG heeft men de beschikking over een aantal 

ionenverstrooiingsapparaten. Eén is vrij recentelijk in de groep gemoderniseerd, de 

MOBIS. Een afkorting voor Modular Backscattered Ion Spectrometer. Voorafgaand 

aan en tijdens dit afstudeeronderzoek is het nodige veranderd en verbeterd aan de 

MOBIS. Zo is een sputterkanon onder scherende invalshoek geïnstalleerd en in 

gebruik genomen. In figuur 4.1 vindt men een schematische weergave van de 

MOBIS in zijn huidige vorm. 

De componenten van de ionenverstrooiingsopstelling worden gevormd door 

1 ionenbron 

ionenbundel - extractie- en versnellingsgedeelte 

' deflectie en focussering 

- analyse en detectie 

- signaal- en dataverwerking 

- sputterkanon 

- preparaatposities 

In de volgende paragraaf een korte beschrijving van de componenten. 
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4.2 MOBIS 

4.2.1 de ionenbundel 

Via een inlekventiel wordt het edelgas in de bron gelaten. Figuur 4.2 is een 

schematische weergave van de bron. Een gloeidraad die als kathode fungeert is 

tussen een anodekooi en een afstotend electron scherm (bus) geplaatst. 

Thermische electrenen afkomstig van de kathode worden aangetrokken door de 

anode kooi en afgestoten door de bus waardoor electrenen verscheidene malen de 

kooi oversteken totdat ze tenslotte op de anode vallen. Edelgasatomen in de kooi 

kunnen door de electrenen geïoniseerd worden. Extractie en focussering van de 

positieve ionen uit de kooi vindt plaats met behulp van een extraeter electrode die 

voor een effektieve verlaging van de potentiaal op de as in de opening van de kooi 

zorgt. De ionen worden versneld tot de gewenste primaire energie door ze een 

electrisch veld tussen een set platen te laten doorlopen waarna ze nogmaals 

gefocusseerd worden. 

Een massafilter bestaande uit een gecombineerd electrisch en magnetisch veld 

(Wien filter) zorgt dat alleen de gewenste ionen worden doorgelaten. Met een set 

deflectieplaten kan men de ionenbundel op het preparaat richten. Electrastatische 

lenzen zorgen voor de bundelfocussering op het preparaat, waarbij de 

bundeldiameter van 0.5 mm tot enkele millimeters gevarieerd kan worden. 

4.2.2 analyse en detectie 

De ionenbundel valt loodrecht in op het preparaat. Alleen ionen die onder een hoek 

van ± 144° verstrooid zijn worden geaccepteerd in de electrastatische analysator 

(figuur 4.3). 

Deze zogenaamde cylindrical mirror analyzer (CMA) selekteert ionen met een 

bepaalde energie afhankelijk van de spanning op de platen van de analysator. Een 

scan van een energiespectrum wordt verkregen door de spanning op de platen te 

variëren. Karakteristiek voor de CMA is dat de transmissie zodanig is dat de 

resolutie aE/E constant blijft. 

De detectie van de geselekteerde ionen gebeurt met behulp van een achttal 

channeltrons (ladingsversterkers) met naversneller in een ring aangebracht. 
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Om de conversie kans voor laag-energetische ionen geselekteerd door de CMA te 

vergroten kan men ze naversnellen voordat ze de channeltron raken. Door de 

naversnelspanning licht negatief ( z-80V) te maken ten opzichte van de spanning op 

de voorkant van de channeltron voorkomt men het ontsnappen van secundaire 

electronen. 

channeltrons 

analysatorplaten 

preparaat 

figuur 4.3 : de electrastatische analysator 

4.2.3 signaal en dataverwerking 

Een voorversterker en een versterker zorgen ervoor dat het aantal ionen dat per 

sekonde de channeltron treft geteld kan worden. Over het algemeen voorkomt men 

niet dat ook ruisbijdragen versterkt worden. Deze ruisbijdragen vinden hun 

oorsprong in hoog- en laagfrequente ruis van de rest van het systeem. Een goede 

aarding kan uitkomst bieden. Een andere bijdrage is zogenaamd 'vals' channeltron 

signaal, veroorzaakt door spontane sleetronenwolkjes of niet geselecteerde ionen. 

Deze ruisbijdragen zijn de bepalende factoren voor de signaal-ruisverhouding. 

Het aansturen van de MOBIS en de data-acquisitie gebeurt door een M68000 Micro 

Giant computer verbonden met een Atari terminal. Het energiespectrum loopt vanaf 
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een zelf te kiezen beginenergie tot de gewenste eindenergie. Elk kanaal bevat het 

aantal ionen dat gedurende de opgegeven meettijd de detector treft. Men kan het 

spectrum verdelen in een aantal intervallen met verschillende meettijden wanneer 

men bv. de statistiek in een bepaald interval wil verbeteren. De statistiek kan 

eveneens verbeterd worden door het gemiddelde van een aantal, kort na elkaar 

gemeten, spectra te nemen. Wil men het programma voor het meten van 

diepteprofielen gebruiken dan kan men opgeven hoe vaak en met welk tijdsinterval 

een spectrum bepaald moet worden. Met een eigengeschreven programmma kan 

men een energiespectrum op de terminal zichtbaar maken. In deze energiespectra 

kunnen de piekintensiteiten bepaald worden door integratie van de 

piekoppervlakken. Hierbij kan een lineaire achtergrond afgetrokken worden. De 

piekintensiteit zal lineair met de energie toenemen omdat de energieresolutie van 

de CMA, äE/E, constant is. Andere opties van het programma zijn o.a. 

- weergeven van twee spectra op het scherm 

- gladstrijken van de spectra (gewogen gemiddelde) 

- uitvergroten van een deel van het spectrum 

- bepalen van de hoogte van een aangegeven punt in het spectrum 

- afdrukken van een spectrum op een printer 

4.2.4 het sputterkanon 

De MOBIS heeft de beschikking over een sputterkanon onder scherende invalshoek 

(±20°). Een vuil preparaatoppervlak kan nu snel en eenvoudig worden 

schoongesputterd. Ook het maken van diepteprofielen is eenvoudiger omdat de 

meetbundel en de sputterbundel gescheiden zijn. De werking van het sputterkanon 

is vergelijkbaar met de primaire bron. Voornamelijk omdat het sputterkanon dicht 

bij het preparaat zit kunnen veel grotere bundelintensiteiten bereikt worden. 

Bovendien is er de mogelijkheid om de bundel te rasteren zodat men gelijkmatiger 

over het preparaat kan sputteren. Een evenredig verlies in bundelintensiteit is dan 

wel het gevolg. Door de scherende hoek is de sputteryield groter dan voor een 

normale hoek. 

Om er zeker van te zijn dat het oppervlak dat men schoonsputtert de analysatorspot 
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( = de spot waar analysator naar 'kijkt') bevat kan men gebruik maken van de 

verstrooide ionen van de secundaire bundel. Door het signaal van de verstrooide 

ionen in de MOBIS-analysator te maximaliseren met behulp van de lenzen en de 

deflectieplaten kan men de sputterbundel op dezelfde plaats richten als de primaire 

bundel. Omdat de verstrooide ionen tussen 75° en 145° geaccepteerd worden zal 

een sterke verbreding van de pieken plaatsvinden. Dit is echter niet belangrijk omdat 

uit de verstrooide ionen van de sputterbundel geen fysische informatie gehaald 

wordt. In situ sputteren is mogelijk als het signaal van de sputterbundel 

verwaarloosbaar is. Wanneer het signaal niet verwaarloosbaar is, kan getracht 

worden het signaal van de sputterbundel te laten vallen in een voor de meting 

oninteressant energiegebied. Dit kan door de primaire energie van de sputterionen 

aan te passen. Denk hierbij wel aan de dubbeigeioniseerde ionen (die tweemaal 

zoveel energie hebben als gevolg van de versnelspanning) daar het sputterkanon 

niet over een massafilter beschikt! 

4.2.5 de preparaten 

De preparaten, op preparaathouders gemonteerd, kunnen in een caroussel 

geplaatst worden. Op iedere caroussselpositie kan de bundelstroom worden 

gemeten. Van de in totaal1 0 carousselposities beschikken 7 posities over een oven. 

Een constante temperatuur van het preparaat kan verkregen worden door een 

constante stroom door de oven te sturen (max. 30 Watt). De bepaling van de 

temperatuur kan op 2 manieren gebeuren. Ten eerste met een infraroodkamera 

(Minolta/Land, Cyclops 41) met een meetbereik van 250°C tot 800°C. Een aantal 

factoren maakt dat de temperatuurmeting met de infraroodkamera nogal 

onnauwkeurig is. Zoals het moeilijk richten op het preparaat, het onder een schuine 

hoek meten en het niet exact bekend zijn van de emissiefactor van het 

preparaatoppervlak. Omdat bovendien temperaturen beneden 250°C gemeten 

moesten worden wat niet valt in het meetbereik van de beschikbare infraroodkamera 

is gebruik gemaakt van een alternatieve methode om de ovens te ijken. Uit het 

vermogen van de oven waarbij een Pb cq. Sn preparaat smelt is een lineair verband 

tussen vermogen van de oven en temperatuur afgeleid. De smelttemperatuur van 

Pb en Sn is immers nauwkeurig bekend.Voor onze doeleinden was een maximale 
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onnauwkeurigheid van 8% voldoende. 
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Hoofdstuk 5 

Experimenten en resultaten 

5.1 Inleiding 

Reeds een tiental jaren wordt er onderzoek gedaan naar de 

oppervlaktesamenstelling van legeringen ten gevolge van segregatie. Zowel niet

verdunde als verdunde binaire legeringen staan hierbij in de belangstelling. Voor 

de meeste binaire legeringen kan men tegenwoordig vrij redelijk voorspellen wat 

de segregerende component is [WYN 79]. Er blijven echter een aantal 

grensgevallen over. 

Kwantitatieve studies van de oppervlaktesamenstelling in de vaste fase als functie 

van de temperatuur zijn echter vrij zeldzaam. Soortgelijke metingen in de 

vloeibare fase van metaallegeringen zijn niet of nauwelijks uitgevoerd. 

Metingen aan vloeibare metalen in ultra hoog vacuüm systemen worden beperkt 

door de eis dat de dampdruk in de vloeibare fase niet hoger mag zijn dat 1 o·IO 

mbar. Dan blijven er slechts zes bruikbare elementen over: bismuth, gallium, indi

um, lood, lithium en tin [ALG 84]. 

In navolging van Barnard et al. [BAR 88] en Frankenthal et al. [FRA 82] hebben 

we metingen verricht aan het Pb(Sn) (Sn opgelost in Pb) en het Sn(Pb) systeem, 

zowel in de vaste als de vloeibare fase. We meten op deze manier beide 

extremen van het Pb-Sn systeem. Barnard et al. hebben alleen het Sn(Pb) 

systeem in zowel vaste als vloeibare fase gemeten. Siconolfi heeft beide 
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systemen gemeten, echter alleen in de vaste fase. Beide hebben de 

oppervlaktetechniek Auger Electron Spectroscopie (AES) gebruikt. 

Het model dat in hoofdstuk 4 besproken is zal gebruikt worden om de verwachte 

segregatiewarmte in de beide systemen te berekenen. De samenstelling van het 

oppervlak die uit het model volgt zal vergeleken worden met de experimentele 

resultaten. 
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Pb Atomie Percent Tin Sn 

Pb 5.1223 gew.% Pb 97.0732 gew.% 

Sn 94.8777 gew.% Sn 2.9268 gew.% 

figuur 5. 1 : fasediagram Pb-Sn 

De preparaten door ons gebruikt zijn afkomstig van het Philips Nat. Lab. De 

gegevens die van belang zijn voor de experimenten en de modelberekeningen 

zijn verzameld in tabel 5.1. De nominale samenstellingen en het 

temperatuurgebied waar de metingen zijn verricht, zijn aangegeven in het 

fasediagram van figuur 5.1. 
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Ys V 2/3 
m !\Hso! 

10-4 
(J/m2) (m2) (kJ/mol) 

Pb 0.61 6.9 7 

Sn 0.71 6.4 6 

tabel 5.1 : gegevens van Pb en Sn 

5.2 Experimenteel 

met Ys 

V 2/3 
m 

aHPbln Sn 

4.Hsn In Pb 

K 

G 

K G ro 
1010 1010 
(N/m2) (N/m2) (Ä) 

1. 57 0.54 3.499 

5.40 2.04 2.810 

= oppervlaktespanning bij T =OK 

[MIE 78] 

= molaire oppervlak 

= 7 kJ/mol 

= 6 kJ/mol [MIE 78] 

= bulkmodulus [GSC 64] 

= dwarsmodulus [GSC 64] 

= dichtste nadering [BRI 67] 

Alle metingen zijn uitgevoerd bij een achtergronddruk van ongeveer 5.1o-s mbar. 

Afhankelijk van de benodigde scheiding en de resolutie van de Pb/Sn pieken in 

een LEIS spectrum is gemeten met een 4He of een 20Ne, 3000 eV, ionenbundeL 

Bij de meeste experimenten is een 200 nA ionenbundel gebruikt met een 

diameter van ongeveer 1mm (~1012 ionenjs.mm2). Elk preparaat is voor de 

metingen met behulp van het sputterkanon met 40Ar+ ionen, 2000 eV, 

schoongesputterd totdat het signaal constant werd en er geen vervuiling mbv. 

LEIS kon worden aangetoond. Voor 160 bv. betekent dit dat de 

oppervlakteconcentratie < 5 at.% is. 

Voor elke meting (bij verschillende temperaturen) werd gewacht totdat de 

oppervlaktesamenstelling in evenwicht was. De tijd nodig voor evenwicht kan 

geschat worden uit de diffusievergelijking voor segregatie naar het oppervlak. 

Vooral bij kamertemperatuur is het van belang om het sample de tijd te geven de 
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evenwichtssamenstelling te bereiken. Bij hogere temperaturen (> 100°C) wordt de 

evenwichtssamenstelling aanzienlijk sneller bereikt. Bij de meeste metingen is het 

signaal in de tijd gevolgd om er zeker van te zijn dat evenwicht zich heeft 

ingesteld. 

Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven, is de temperatuur bepaald uit het verband 

tussen het vermogen door de oven en de smeltpunten van Pb en Sn. 

Om uitspraken te doen over de samenstelling van het oppervlak moeten we de 

relatieve gevoeligheid voor Pb/Sn van de ionenbundel bepalen. 
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figuur 5.2 : ijkgrafiek Pb:fin97 

Normaliter worden hiervoor een aantal ijksamples met verschillende 
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samenstelHingen gebruikt. Omdat de oppervlaktesamenstelling van één preparaat 

als gevolg van de behandeling sterk verandert kan hieruit direkt de relatieve 

gevoeligheid worden bepaald. We onderstrepen dat succesvol toepassen van 

deze methode valt of staat met de voorwaarde dat matrixeffecten geen invloed 

hebben op het neutralisatieproces. In het geval van Pb (en in mindere mate Sn) 

speelt behalve Auger-neutralisatie ook quasiresonante neutralisatie een 

belangrijke rol. Sterke oscillaties in de ionfractie van 4He+ verstrooid aan Pb als 

functie van de primaire energie worden door Brongersma en Buck [BRO 76] 

vooral beneden een primaire energie van 1500 eV gemeten. Dat beide 

neutralisatieprocessen bij de door ons gebruikte energie van 3000 eV niet door 

matrixeffecten beïnvloed worden lijkt bevestigd te worden door het lineaire 

gedrag van de ijkgrafiek. 

5.3 Sputterschade door ionenbundel 

Wanneer we een preparaat met de sputterbron schoonsputteren maken we 

gebruik van de erederende werking van een intense ionenbundeL De primaire 

ionenbundel (lagere flux, yield) sputtert weliswaar veel minder effektief, maar de 

invloed op de oppervlaktesamenstelling mogen we niet verwaarlozen zoals uit het 

volgende experiment zal blijken. 

Voor het Pb3Sn97 sample zien we bij kamertemperatuur een sterke verrijking van 

Pb aan het oppervlak (30 at.%) gemeten met een bundelstroom van 200 nA. Bij 

steeds verdere verkleining van de bundelstroom meten we een steeds groter 

percentage Pb aan het oppervlak (figuur 5.3). 

Hier zien we een duidelijk voorbeeld van het evenwicht dat ontstaat tussen de 

diffusie van een Pb atomen uit de bulk naar het oppervlak (bepaald door 

diffusiesnelheid) en de verwijdering van Pb atomen van het oppervlak (bepaald 

door sputtersnelheid). Uit dezelfde figuur volgt ook dat voor slechts een 100°C 

hogere temperatuur de diffusiesnelheid zo is toegenomen dat het effekt van de 

ionenbundel op de oppervlaktesamenstelling nog slechts een paar procent is. 
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Pb3-Sn97 
fract1e Pb bundel stroom 

+ T = 300 K !::. T = 383 K 
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figuur 5.3 : fractie Pb als functie van de bundelstroom 

Illustratief in dit geval is figuur 5.4. Uit de oppervlaktesamenstelling als functie van 

de tijd verstreken na het uitzetten van de ionenbundel kunnen we de 

diffusiesnelheid bepalen (JJ.d = 1.7*10-3 s·1). De diffusiesnelheid volgt uit de helling 

van de diffusiekromme voor een bepaalde fractie X gedeeld door het verschil 

tussen deze fractie X en de fractie in het diffusieevenwicht (X-~If"). Omdat we de 

ionenbundel nodig hebben om te meten zal er tijdens de meting toch sprake van 

sputterschade zijn. We hebben getracht de sputterschade die ontstaat tijdens de 

meting zoveel mogelijk te beperken door de meettijd zo kort mogelijk te maken 

(10-15s). Met de evenwichtsvoorwaarde (formule 3.10) vinden we voor de 

sputterfrequentie (JJ.. = 3.4*1010 Pb atjs.mm~. Met formule 2.8 kunnen we voor 

een 200nA (1 mm~ 4He ionenbundel de sputterfrequentie berekenen voor een 

oppervlak dat voor 72 at.% uit Pb bestaat. Met een yield van 0. 1 vinden we 

dN/dt = 7.2*1010 Pb atjs.mm2 
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figuur 5.4 : fractie Pb na uitzetten van ionenbundel 

5.4 Metingen aan Pb3Sn,7 

Voor een aantal temperaturen in zowel de vaste als de vloeibare fase is de 

verhouding van de atomaire fracties van Pb en Sn aan het oppervlak bepaald. 

Zetten we ln(XPbs/1-~bs) uit tegen 1 /T dan vinden we figuur 5.5. 

De helling van de curve in een bepaalde fase representeert de segregatiewarmte 

en de extrapolatie naar oneindige temperatuur de bulkverhouding. Voor de twee 

laagste temperaturen is de extrapolatie naar bundelstroom nul toegepast. 

In dezelfde figuur is de oppervlaktesamenstelling als functie van de temperatuur 

die volgt uit het gegeneraliseerd model (hoofdstuk 4) uitgezet. 
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figuur 5.5 :fractie Pb als functie van de temperatuur 

( = model, + = experiment) 

5.5 Metingen aan Pb95Sn5 

De metingen zijn verricht met een 20Ne, 3000eV, ionenbundel om een betere 

scheiding van de Pb en Sn piek in het spectrum te verkrijgen. 

Nadeel is dat we de verontreiniging C60, 32S enz) niet meer zien. Tevens zullen 

we een nieuwe ijkgrafiek moeten bepalen. Eventuele aanwezigheid van 

verontreiniging volgt uit de ijkgrafiek (zie §2.4). In figuur 5.6 is weer de oppervlak

tesamenstelling als functie van de temperatuur uitgezet. 

Bij de overgang van de vaste naar de vloeibare fase zien we plotseling een 

sterke toename van Sn aan het oppervlak. Voor nog hogere temperatuur dan de 

smelttemperatuur vinden we grote hoeveelheden Fe aan het oppervlak. We 
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vermoeden dat dit Fe-oxides zijn die op het preparaat 'drijven'. Deze Fe-oxides 

kunnen van het preparaatbakje (RVS) afkomstig zijn. 
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Î 

+ + + 
+ 

0. Î 

0.0 1 1._ ______ ..~...-____ ---=:::.-L---------l.....------__J 

0 1 2 3 4 

î /T ( î 0-3 K- î ) 

figuur 5.6 : fractie Sn als functie van temperatuur 

( = model , + = experiment) 

5.6 Discussie 

Er is goede overeenkomst tussen het Miedema-strain model en de experimenten 

in de vloeibare fase van Pb3Sn97 en in de vaste fase van Pb95Sn5 • Dat de ln(X"/1-

X") tegen 1 /T grafiek extrapoleert naar de bulkcompositie voor T = oo bevestigt dat 

de temperatuursafhankelijkheid van de segregatiewarmte verwaarloosbaar is. 
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Helaas is het niet mogelijk gebleken om de segregatiewarmte in de vaste fase 

van Pb3Sn97 en de vloeibare fase van Pb95Sn5 te bepalen. Uit de verandering in 

segregatiewarmte na het smelten zou direkt een waarde voor de elastische 

spanningsenergie volgen, aannemend dat de spanning van de opgeloste 

component in de vloeistof te verwaarlozen is. 

In de vaste fase van Pb3Sn97 voorspelt het model bijna een monolaag Pb aan het 

oppervlak (> 99 at.% Pb). We meten echter niet meer dan 75 at.% Pb aan het 

oppervlak. Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen. Ten eerste kan er sprake 

zijn van chemische segregatie (Sn oxideert sneller dan Pb). Met een typische 

partiële zuurstofdruk van ongeveer 1 o-lo mbar in ons systeem vinden we een 

zuurstofbedekking van :::::25 at.% in 1 uur. Dit komt neer op 7.5*108 0 

atomenjs.mm2 die aan het oppervlak hechten. Voor een bundelstroom van 200 

nA is de sputterfrequentie zo groot dat deze verontreining te verwaarlozen is 

(§5.3). Om de evenwichtssamenstelling tgv. diffusie te bepalen zetten we de 

ionenbundel echter uit. 

Ten tweede meten we de oppervlaktesamenstelling pas 1 0-15s na het aanzetten 

van de ionenbundeL Er kan dus sprake zijn van sputterschade in deze korte tijd. 

Volgens berekening kan ten gevolge van sputteren maximaal een afname van 5 

at.% Pb aan het oppervlak verklaard worden. 

De toename in Sn bij het smelten van Pb95Sn5 is in strijd met de hier 

gepresenteerde segregatiemodellen. Immers bij de overgang naar de vloeibare 

fase verdwijnt de spanning uit het rooster en zou er juist een verarming van Sn 

aan het oppervlak moeten zijn. We vermoeden dan ook dat we hier niet met een 

segregatieeffekt te maken hebben maar met een ontmenging op 

macroscopische schaal. Uit het fase diagram van Pb-Sn (figuur 5. 7) volgt dat er 

bij opwarmen een smelttraject is. Er vormt zich een Sn rijke vloeibare fase die in 

evenwicht is met een Pb rijke vaste fase. Aan het einde van het traject is alles 

gesmolten en is de samenstelling van de vloeistof weer die van de vaste stof 

voor het smelttraject 
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figuur 5. 7 : fasediagram van Pb-Sn 

Door dit smelttraject kan een ontmenging op macroscopische schaal ontstaan 

die zich, ook als het preparaat geheel gesmolten is, niet snel hoeft te herstellen 

(met name als bv. de oppervlakte vloeistofdruppel van de onderliggende vaste 

fase 'afrolt'). 

In tabel 5.2 vinden we de segregatiewarmte die experimenteel bepaald is en die 

uit het model volgt voor de twee fasen van het Sn(Pb) en het Pb(Sn) systeem. 

vast vloeibaar vast vloeibaar 

Exper. Pb95sn5 -7.0 Pb3Sn97 -8.4 

Model Pb95sn5 -7.7 6.8 Pb3Sn97 -32.2-10.7 

Barnard Pbo.28 nw.s -101 -18.5 

Frankth. Pb97sn3 -11.1 Pba.sSn99.2 - 32.0 

tabel 5.2 : segregatiewarmten (kJ/mol) 

In deze tabel zijn tevens de segregatiewarmten die volgen uit de metingen 
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gedaan door Frankenthal et al. [FRA 82] en Barnard et al. [BAR 88] opgenomen. 

De segregatiewarmte is geschat uit de ln(X"/1-X") tegen 1/T figuren die zij in hun 

artikel hebben opgenomen. 

Vergelijken we deze segregatiewarmten met de segregatiewarmten door ons 

bepaald (experimenteel en model) dan zien we een goede overeenkomst tussen 

de à H die volgt uit de experimenten van Frankenthal et al. en de à H die uit onze 

experimenten en uit het Miedema-strain model volgt. De àH die volgt uit de 

metingen van Barnard et al. is zowel in de vaste als vloeibare fase 2 tot 3 maal 

zo groot als de à H door ons bepaald. Het is van belang er op te wijzen dat de 

metingen van Barnard et al. in een zeer klein temperatuurgebied zijn uitgevoerd 

(à T = 25°C). We plaatsen daarom vraagtekens bij de nauwkeurigheid van de 

temperatuurmetingen. 

Een ander belangrijk punt is dat de extrapolatie naar T = oo voor alle metingen van 

zowel Frankenthal et al. als Barnard et al. niet gelijk is aan de bulksamenstelling. 

De consequentie hiervan is dat beiden een temperatuursafhankelijke segregatie

warmte vinden. Een mogelijke verklaring schuilt in de gebruikte techniek AES. 

AES is gevoelig voor méér dan 1 atoomlaag (3 à 4). Barnard et al. en 

Frankenthal et al. maken daarom gebruik van een monolaag model om toch de 

samenstelling van de buitenste atoomlaag te bepalen. De LEIS-metingen 

daarentegen geven direkt de oppervlaktesamenstelling weer. 

Het verschil tussen de experimentele en berekende sputterfrequentie kan 

verklaard worden door het feit dat de bundeldiameter niet nauwkeurig bekend is. 
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Hoofdstuk 6 

Interpretatie van LEIS-spectra 

6.1 Inleiding 

De pieken in een LEIS spectrum behorende bij een bepaald element van het 

oppervlak worden gebruikt om kwalitatief en kwantitatief de oppervlakteconcentraties 

te bepalen (dit verslag, hoofdstuk 5) en om uitspraken te doen over de 

oppervlaktestructuur [JAC 91]. 

Zoals al aangegeven in hoofdstuk 2 voegt reïonisatie een derde dimensie toe aan 

het "oppervlakte"-onderzoek, nl. de diepere lagen. Geneutraliseerde ionen kunnen 

na een aantal verstrooiingen aan diepere lagen, waarbij ze energie verliezen, alsnog 

het oppervlak bereiken. Zij moeten aan het oppervlak gereïoniseerd worden om 

gemeten te worden. Afhankelijk van het element aan het oppervlak, waaraan 

reïonisatie plaatsvindt, en de energie van de geneutraliseerde ionen is er een 

grotere/kleinere kans op reïonisatie. Omdat er zeer veel mogelijkheden zijn om op 

diepere lagen verstrooid te worden en het oppervlak te bereiken zal men het signaal 

ten gevolge van gereïoniseerde ionen terugvinden als een lage-energie staart (zie 

hoofdstuk 2, §2.3). Een verschil in oppervlaktesamenstelling kan direct gevolg 

hebben voor het signaal van de gereïoniseerde ionen, die terug te vinden is in de 

staart, omdat de reïonisatie plaatsvindt aan de oppervlakteatomen. In de volgende 

paragraaf zullen we het effect van reïonisatie voor een aantal metingen nader 

bekijken. 
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6.2 Lage-energie staarten in het spectrum; reïonisatie 

In hoofdstuk 5 hebben we gezien hoe de samenstelling van het oppervlak van 

Pb3Sns7 van de vaste naar de vloeibare fase discontinu verandert. In de vaste fase 

is er een sterke Pb verrijking aan het oppervlak. In de vloeibare fase neemt de Pb 

verrijking sterk af (zie figuur 5.1). Als functie van de temperatuur zien we dus een 

verandering van samenstelling aan het oppervlak, de bulksamenstelling blijft gelijk. 
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figuur 6.1 :spectra van Pb~n97 in vaste en vloeibare fase 

Uit vergelijking van de twee metingen kan men de volgende conclusies trekken: 

een hogere Sn concentratie aan het oppervlak heeft een grotere 

reïonisatiekans voor geneutraliseerde ionen tot gevolg (hogere Sn staart). Dit 

is in overeenstemming met de lage minimumenergie voor reïonisatie van Sn 

(600 eV) vergeleken met die van Pb (>2000 eV). In figuur 6.2 zijn de spectra 

van de zuivere componenten opgenomen. 
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het feit dat er geen Pb staart is, duidt erop dat de Pb concentratie in diepere 

lagen klein is (Pb3Sn97 !). Anders zou verstrooiing aan diepere lagen aan Pb 

en vervolgens reïonisatie aan Sn aan het oppervlak hebben kunnen 

plaatsvinden. 
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Sn 
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1000 2000 3000 2000 

energie (eV) energte (eV) 

figuur 6.2 :spectra van zuiver Pb en zuiver Sn 

Pb 

3000 

Hoewel kwantitatief van weinig waarde kan de volgende formule toch bruikbaar zijn 

bij het interpreteren van LEIS-staarten: 

(6.1) 

VA = verstrooiingstaeter aan A atomen 

XAb = bulkfractie A 
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X6
8 = oppervlaktefractie B 

R6 = reïonisatiekans aan B 

atomen 

De verstrooiingsfactor V is afhankelijk van de energie en de massa van de ionen en 

van de massa van de atomen in de bulk (in analogie met de Rutherford-Backscatter 

factor). Dat deze formule bij de interpretatie erg nuttig kan zijn demonstreren we aan 

de hand van het volgende voorbeeld. We vergelijken een meting aan CosoAI50 met 

het somspectrum van Co en Al (door 2 gedeeld). 
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figuur 6.3 :spectrum van CosoAJ50 en (Co+AI)/2 

Uit het verschil in piekintensiteiten volgt dat Co preferentieel gesputterd wordt. 

Verder valt op dat de staart van het somspectrum met name net links van de binaire 

botsingspiek van Co beduidend lager is. Aan de hand van formule 6.1 is vrij 
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eenvoudig in te zien waar het verschil 'vandaan komt'. In het som spectrum missen 

we immers de kruistermen, 

1. VeoXcob.RAIXAI" en 

2. V 0Alb.Rc.Xco" 

Omdat de samenstelling van GoAl ± 50/50 is en de kans op reïonisatie aan Al 

groter is dan de kans op reïonisatie aan Co, zal de eerste term de· belangrijkste 

bijdrage leveren. 
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figuur 6.4 : verontreinigd Cos/\150 

Het onderzoek naar de GoAl legering was in eerste instantie bedoeld om de 

oppervlaktesegregatie te bestuderen. Een sterke verrijking van Al aan het oppervlak 
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werd verwacht omdat de oppervlakteenergie van Al veel lager is dan de 

oppervlakteenergie van Co. Echter zelfs na verwarming tot ~:600°C zagen we geen 

aanwijsbare verrijking van Al aan het oppervlak. Een bijkomstig probleem dat de 

interpretatie van de resultaten erg moeilijk maakte was de mate van verontreining 

bij hogere temperaturen. 

Juist dankzij deze verontreiniging is het mogelijk het laatste voorbeeld van de 

invloed van reïonisatie op een spectrum te laten zien. Uit figuur 6.4 volgt dat hier Co 

sterk verontreinigd is. We kunnen nog net de binaire botsingspiek waarnemen. 

Opvallend echter is de aanwezigheid van de lage-energie staart van Co. 

De verklaring ligt voor de hand. Verstrooiing aan Co op diepere lagen wordt niet of 

nauwelijks beïnvloed door verontreinigingen zolang deze verontreiniging zich 

voornamelijk aan Co hecht. De reïonisatie vindt plaats aan de Al atomen aan het 

oppervlak. 
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Hoofdstuk 7 

Conclusies en aanbevelingen 

o Het is goed mogelijk gebleken om, aan de hand van de relatieve gevoeligheid 

van Pb en Sn bepaald met slechts één preparaat, het oppervlak van de Pb

Sn legeringen kwantitatief met LEIS te analyseren. Blijkbaar spelen 

matrixeffecten bij verstrooiing met 3000 eV, 4He +, aan Pb-Sn geen belangrijke 

rol in het neutralisatieproces. In ieder geval zijn de matrixeffecten niet van 

invloed gebleken op de bepaling van de oppervlaktesamenstelling met behulp 

van de ijking. De Pb en Sn concentratie aan het oppervlak kunnen op deze 

wijze tot op enkele atoomprocenten nauwkeurig bepaald worden. 

o Er is goede overeenkomst tussen het door ons gebruikt model en de 

experimenten in de vloeibare fase van Pb3Sn97 en in de vaste fase van 

Pb95Sn5 • Dat de ln(X"/1-X") tegen 1/T grafiek extrapoleert naar de 

bulkcompositie voor T = oo bevestigt dat de temperatuursafhankelijkheid van 

de segregatiewarmte verwaarloosbaar is. 

o Voor toekomstige segregatieexperimenten bij kamertemperatuur is het zeker 

van belang een zo laag mogelijke bundeldosis te gebruiken. In ieder geval 

moet men nagaan of de bundeldosis effekt heeft op de samenstelling van het 

oppervlak. 

o Het verdient aanbeveling om dezelfde experimenten uit te voeren voor het 

In-Pb en het In-Sn systeem. 

o Het fasediagram is van belang gebleken bij de interpretatie van de metingen 

die aan de vast-vloeistof overgang van Pb95Sn5 zijn gedaan. 

o Een experiment met EARISS met een zeer lage bundeldosis aan Pb3Sn97 kan 
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uitsluitsel geven over de vraag of in ons geval de bundelstroom de 

beperkende factor is voor het meten van een monolaag Pb. 

o De staarten in een LEIS-spectrum kunnen aanvullende informatie geven over 

de samenstelling op diepere lagen. Verder onderzoek is noodzakelijk om ook 

kwantitatieve uitspraken mogelijk te maken. Het lijkt met name 

interessant om te bepalen hoe de verstrooiingsfactor en de reïonisatiekans 

van de diepte waaraan verstrooid wordt afhangen. 
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