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SAMENVATTING 

Lage energie ionen verstrooiing is een analyse techniek 
die informatie kan verschaffen over de samenstelling van de 
buitenste atoomlaag van een stof. Tijdens dit 
afstudeeronderzoek in de groep FOG is met LEIS onderzocht hoe 
de oppervlaktesamenstelling van een InPb-legering reageert op 
temperatuurveranderingen. Hierbij is gebleken dat de effecten 
niet zozeer in de samenstelling, maar meer in de structuur te 
zien zijn. De preparaten reageerden heftig op verhoging van de 
temperatuur, er ontstonden gaten, vlekken en bolletjes op het 
oppervlak: 

Door deze effecten is de reactie van de legering wat 
samenstelling betreft niet éénduidig vastgelegd. Er kunnen dus 
moeilijk uitspraken over segregatie in deze legering gedaan 
worden. Zowel in het lood- als het indiumrijke preparaat bleek 
de opgeloste component te segregeren. Dit is niet in 

overeenstemming met het model, maar wel in overeenstemming met 

de resultaten van andere onderzoekers. tén van deze 
onderzoekers, Frankenthal et al., werkt met een ander model, 
waar ook een cristalografische term in voor komt. 

Verder is gebleken dat een spectrum van een legering, op 
de lage-energie-staart na, samen te stellen is uit de spectra 
van de zuivere componenten. 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

Al sinds een aantal jaren is men geïnteresseerd in 
onderzoek aan oppervlakken en grenslagen en de bijbehorende 
technieken. Deze belangstelling is makkelijk te verklaren: 
Veel technologisch en wetenschappelijk interessante processen 
spelen zich aan het oppervlak van een vaste stof af. Om deze 
processen te kunnen begrijpen is kennis van de buitenste 
atoomlaag van zo'n stof absoluut noodzakelijk. 

Het oppervlak van een vaste stof verschilt, wat fysische 
en chemische eigenschappen betreft, nogal van de bulk. Het 

vaak periodieke, 3-dimensionale rooster van de bulk wordt 
verstoord en bindingen worden verbroken wanneer een oppervlak 

ontstaat. 
Het verbreken van bindingen kost veel energie. Het nieuw 

gevormde oppervlak bevat dan ook veel extra energie: de 

oppervlakte-energie. Door middel van het wijzigen van 
structuur en samenstelling zal het oppervlak trachten deze 
energie te verminderen. Dit kan gebeuren door adsorptie van 
atomen uit de gasfase, door atomaire verplaatsing 
(reconstructie en relaxatie) of door oppervlakte-segregatie. 
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Componenten van het materiaal waarvoor het energetisch 
gunstiger is om zich aan het oppervlak te bevinden zullen 
hierbij naar buiten diffunderen. 

Energievermindering via adsorptie uit de gasfase is 
ongunstig. De betrouwbaarheid van de bepaalde 

oppervlaktesamenstelling neemt af wanneer het oppervlak niet 
schoon en welgedefinieerd is. De meeste experimenten worden 
daarom onder Ultra Hoog Vacüum uitgevoerd (drukken lager dan 
10·8 mbar) zodat het oppervlak tijdens de meting niet 

noemenswaardig vervuilt. Er bestaan ook methoden om een 

oppervlak in situ schoon te maken. Een voorbeeld is sputteren, 
het oppervlak wordt met Ar+ ionen beschoten, zo wordt de 
vervuiling door de ionen van het oppervlak af geschoten. 

Er zijn verschillende technieken ontwikkeld om 
oppervlakken te onderzoeken. Ieder van deze methoden, met zijn 
eigen voor- en nadelen, levert een specifiek soort informatie. 
Een combinatie van verschillende technieken levert dan ook het 
meest volledige resultaat. Bij de meeste van deze technieken 
wordt het te onderzoeken oppervlak beschoten met deeltjes, 
waarna de,energie en soms de richting van de verstrooide, de 
gesputterde of geëmiteerde deeltjes of fotonen gemeten wordt. 
Deze waarden zijn materiaalafhankelijk, op deze manier kan dus 
de samenstelling van een oppervlak bepaald worden. Een aantal 
voorbeelden van deze technieken zijn AES, ESCA en LEIS. 

De oppervlaktegevoeligheid van een bepaalde techniek is 

afhankelijk van de informatie-diepte van de wisselwerkende 
deeltjes. Voor een betrouwbare bepaling van eigenschappen van 
het oppervlak zal de informatie-diepte tot hooguit enkele 
atoomlagen beperkt moeten blijven. 

Van AES, dat voor Auger Electron Spectroscopy staat, is 
de informatie-diepte tenminste enkele atoomlagen. Het 
oppervlak wordt met electrenen beschoten, de energie van de 
geëmiteerde secundaire electrenen geeft aan welke overgangen 
gemaakt zijn. Deze overgangen zijn specifiek voor het 

materiaal. 
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Met ESCA, Electron Spectroscopy for Chemica! Analysis, 
wordt de oppervlaktesamenstelling op dezelfde manier bepaald, 

maar bij deze methode worden röntgenfotonen gebruikt in plaats 

van electronen. Ook deze methode heeft een informatie-diepte 
van minimaal 2 atoomlagen. 

LEIS (Low Energy Ion Scattering) is meer 
oppervlaktegevoelig. De informatie-diepte is 1 tot 2 
atoomlagen. Het oppervlak wordt beschoten met laag 
energetische edelgasionen. De energie- en hoekverdeling van de 
verstrooide ionen leveren informatie over de samenstelling en 

de structuur van het onderzochte oppervlak. Nadeel van LEIS is 
dat de ionenbundel het oppervlak kan beschadigen. 

Tijdens het onderzoek, dat in de volgende hoofdstukken 
beschreven zal worden, is gebruik gemaakt van LEIS. De 
gebruikte opstelling, de MiniMobis, is in staat kwalitatieve 
en kwantitatieve informatie te geven over de 
oppervlaktesamenstelling. Daar geen hoekafhankelijke gegevens 
verkregen kunnen worden leveren de metingen geen informatie 
over de structuur van het oppervlak. 

Onde~erp van dit onderzoek is het indium-lood (In-Pb) 
systeem. De temperatuurafhankelijkheid van de 
oppervlaktesamenstelling en het segregatiegedrag van deze 
binaire legering is bekeken. Hierbij zijn de preparaten tot in 
de vloeibare fase verhit. De interesse voor de 
oppervlaktesamenstelling van legeringen komt voort uit de 

groeiende technologische behoefte om betere katalysatoren te 

ontwikkelen. De oppervlaktesamenstelling is hierbij bepalend 
voor belangrijke eigenschappen van de katalysator zoals 
activiteit en selectiviteit. Ook worden dit soort legeringen 
gebruikt bij het solderen. Hiervoor zijn oppervlakte

eigenschappen ook van belang. 
In de volgende hoofdstukken zal ingegaan worden op de 

theorie van LEIS en de segregatietheorie. Vervolgens wordt de 

MiniMobis beschreven. In hoofdstuk 5 komen de resultaten van 
de experimenten aan bod. Als laatste zullen de conclusies en 
enkele aanbevelingen gegeven worden. 
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Hoofdstuk 2 

LAGE ENERGIE IONEN VERSTROOIING 

§ 2.1 De principes van LEIS 

LEIS'is een techniek waarmee oppervlakken van vaste en 
vloeibare oppervlakken onderzocht kunnen worden. Het principe 
van LEIS is gebaseerd op het energieverlies van, meestal, 
edelgas ionen, die aan een oppervlak verstrooid worden. Door 
de grote werkzame doorsnede en de grote neutralisatiekans bij 

verstrooiing is LEIS een zeer oppervlaktegevoelige techniek. 
De informatie-diepte blijft beperkt tot de buitenste 

atoomlaag. 
Wanneer de volgende aannamen geldig zijn kunnen de 

botsingen tussen ionen uit de meetbundel en de oppervlakte 
atomen met het klassieke model voor enkelvoudige, elastische 
botsingen beschreven worden. 

De de Broglie golflengte van de ionen is veel kleiner dan 
de afstand tussen de atomen aan het oppervlak. 
Diffractie-effecten kunnen zo verwaarloosd worden en er 
is dus sprake van klassieke botsingen. 
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De verstrooiing is een gevolg van ionkern - atoomkern 

repulsie, de botsingen zijn dus elastisch. 

De invloed van buuratomen kan verwaarloosd worden, zodat 
een botsing plaatsvindt met slechts één atoom. 
De interactietijd van een botsing is veel kleiner dan de 
vibratietijd van de oppervlakte-atomen. De atomen mogen 
dus als stilstaand beschouwd worden. 

De neutralisatiekans is groot, de ionen die dubbele 
botsingen gemaakt hebben worden niet of nauwelijks 
gedetecteerd.(§ 2.2) 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze aannamen 
gerechtvaardigd zijn [1,2]. Het klassieke model voor 
enkelvoudige, elastische botsingen mag dus gebruikt worden. 

tiJ(' 
0··· ·0· -- -0----D- ·)-·0····--0--·-·0 

Matoom'- 8 

' 0 0 0 0' 0 0 
fig.2.1 Weergave van de hoeken bij verstrooiing. 

Voor een ion met massa Ma en primaire energie E~ dat onder 
een hoek Y met het oppervlak invalt, vervolgens na botsing met 
een oppervlakte-atoom (massa M__) over een hoek e verstrooid 

wordt, geldt het volgende: 

)

2 
cose ± .J r 2 - sin28 (2 .1) 

1 +I 

met: Ei = primaire energie van het ion 

5 



Wanneer r > 1 geldt alleen het plusteken, is r < 1 dan 

gelden beide tekens. Fysisch zijn de twee oplossingen te 
beschouwen als een harde- en een schampbotsing. 

De experimenten worden meestal uitgevoerd met een bekende 
Ma, Ei en e. De energieverdeling ~ wordt gemeten en in een 
energiespectrum weergegeven. Figuur 2.2 geeft een voorbeeld 
van zo'n spectrum. Uit de plaats van iedere pieken kan, met 
formule 2.1, de massa van het oppervlakte-atoom waaraan 
verstrooid is, berekend worden. 

De oppervlakte onder de piek is een maat voor de 
aanwezige hoeveelheid van dat bepaalde element. Daar de 
gevoeligheid van de apparatuur verschillend is voor 
verschillende elementen, moet er voor een kwantitatieve 
analyse eerst een ijking uitgevoerd worden. 

I 

lf4, 3tM •• 
I : HIIIA 
' : 24 c 

lilt 

I 

2111 lilt 

m s 
(rIs) 

418 

m 

1 240 

'" .. 
I 
l f (tUl 

fig.2.2 Voorbeeld van een LEIS spectrum (InPb). 

In theorie zouden de pieken oneindig scherp moeten zijn. 
Onvolmaaktheden in de opstelling, zowel als 
verstrooiingsprocessen, zorgen voor een piekverbreding. 

Oorzaken uit de eerste groep zijn bijvoorbeeld spreiding in 
primaire energie en de strooihoek. Thermische vibratie 

veroorzaakt een verbreding evenredig met (Ei ~D)~, deze 

verbreding valt onder de tweede noemer. Al de bovengenoemde 
factoren hebben een symmetrische verbreding tot gevolg. 
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Een asymmetrische verbreding komt voort uit ionen die 

inelastisch verstrooid worden, bijvoorbeeld door electronische 
excitatie van een atoom, of door inelastische 
ladingsuitwisselingsprocessen. 

Daar bij deze processen alleen energie verloren gaat, 
veroorzaken zij een staart aan de lage- energie-kant van de 
piek. Inelastische processen veroorzaken verder vaak een 
verschuiving van de piek. Deze piek hoeft dan niet 
asymmetrisch te worden. Ook ionen die in diepere lagen 
verstrooid zijn, veroorzaken een lage-energie-staart. Hierop 
wordt in de volgende paragraaf uitvoerig ingegaan. 

§ 2.2 Neutralisatie en 

reïonisatie 

Zoals in het voorgaande reeds gezegd is, hangt de 

oppervlaktegevoeligheid van LEIS onder andere af van de 
neutralisatie bij verstrooiing. Hoewel er veel onderzoek 
gedaan is naar ladingsuitwisselingsprocessen, blijft het 
moeilijk de effecten hiervan te doorgronden [2,3]. 

Het belangrijkste proces is de neutralisatie van een ion. 
Voor edelgassen geldt dat de ionisatie-energie hoog is, de 
neutralisatiekans is dus ook hoog en hierdoor is LEIS met 
edelgasionen een zeer oppervlaktegevoelige techniek. Ionen die 

dieper de bulk ingaan hebben een langere verblijftijd in het 

materiaal en, door een hoger energieverlies, een lagere 
snelheid na verstrooiing. Deze ionen hebben daarom ook een 

hogere neutralisatiekans en worden waarschijnlijk niet 
gedetecteerd. 

Voor LEIS is de zogenaamde Auger-neutralisatie dominant 
[4]. De lege plaats in het He-ls niveau wordt gevuld door een 
electron uit een hoger niveau van een oppervlakte-atoom. De 
energie die hierbij vrij komt wordt gebruikt om een secundair 

electron uit het oppervlak los te maken. 
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De neutralisatie overdracht kan plaatsvinden vanaf 

ongeveer 2Á van het oppervlak, dus voordat (of nadat) de 

verstrooiing plaatsvindt (afstand van dichtste nadering ~ 
O.lÁ). Voor deze Auger-neutralisatie geldt de volgende 
formule: 

(2.2) 

Hierin is p+ de ionenfractie, de fractie ionen die de 

verstrooiing als ion overleeft. Vr is de snelheid na 
verstrooiing, a is een karakteristieke snelheid die onder 
andere afhangt van de energie-niveau's van oppervlakte-atoom 
en ion. Deze grootheid is niet theoretisch bepaald, a moet 
gemeten worden. In de formule kan rekening gehouden worden met 
het feit dat neutralisatie zowel op het ingaande, als het 
uitgaande traject kan plaatsvinden. De a wordt dan 
samengesteld uit een ingaande- en een uitgaande a'. 

Naast neutralisatie is ook reïonisatie van reeds 
geneutraliseerde ionen van belang voor de grootte van p+. 
Wanneer de oppervlakte-atomen voldoende lege valentiebanden en 

de geneutraliseerde ionen voldoende kinetische-energie hebben, 
kan een He-ls electron overgaan naar een atoom. Hiervoor moet 
de afstand tussen atoom en ion niet groter zijn dan ongeveer 
o.sA, daarom geldt voor reïonisatie een drempelwaarde in de 

energie. Deze drempelwaarde is afhankelijk van het soort 
element, maar hoe lager de minimum energie, des te groter de 

kans op reïonisatie. 
Het energieverlies bij reïonisatie is ongeveer 20 ev. 

Door dit verlies vormen gereïoniseerde ionen een de lage
energie-staart. Hoewel dit de interpretatie van LEIS spectra 
niet vereenvoudigt, is er toch extra informatie uit te 
verkrijgen. Gereïoniseerde ionen zijn immers meestal afkomstig 
uit diepere lagen, zo kan met een zeer oppervlaktegevoelige 
techniek ook informatie uit diepere lagen verkregen worden. 
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§ 2.3 Quantificatie 

In paragraaf 2.1 staat beschreven hoe een energie
spectrum omgezet kan worden in een massaspectrum. Zo kan een 

kwalitatieve indruk gegeven worden van de elementen die zich 
op het oppervlak bevinden. Voor een kwantitatieve analyse moet 
er van de volgende relatie uitgegaan worden: 

(2. 3) 

met SA = signaal van oppervlakte element A 

I+ = ionenstroom op het oppervlak 

pA+ = ionenfractie van aan A verstrooide ionen 

NA = oppervlakteconcentratie van A 

daA = differentiële werkzame doorsnede voor 
verstrooiing aan A 

F = experimentele factor 
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F kan geschreven worden als P * E,, hierin is P een 
evenredigheidsfactor, de ionenstroom wordt gemeten en de 

werkzame doorsnede kan berekend worden als de 

interactiepotentiaal bekend is. Voor LEIS wordt deze gegeven 
door een afgeschermde Coulombpotentiaal, de kernen van het ion 
en het atoom worden immers afgeschermd door de electrenen uit 
de binnenste schillen. 

pA+, Fen daA zijn meestal niet exact bekend. Om 

kwantitatieve uitspraken te kunnen doen, zal er een ijkmeting 
uitgevoerd moeten worden. De concentratie van element A in een 
legering AB wordt gevonden uit de verhouding van het signaal 

van A van de legering AB tot dat van het zuivere element A. 
Wanneer de oppervlaktegevoeligheid beperkt blijft tot de 

eerste atoomlaag en matrixeffecten verwaarloosd mogen worden 
geldt het volgende: 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

eA is de oppervlaktebedekkingsgraad van element A, ÀA de 
gevoeligheid van de apparatuur voor element A. e is dus niet 

gelijk aan de oppervlaktesamenstelling, om deze te bepalen 
moet rekening gehouden worden met de grootte van het atoom. 

Voor een binaire legering geldt: 

(2.7) 
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Wanneer SA tegen S1 uitgezet wordt voor verschillende 

concentratieverhoudingen ontstaat een ijklijn. Ook de zuivere 
elementen vallen op deze lijn, mits gemeten wordt onder 
dezelfde omstandigheden. Vervuiling of segregatie van een 
derde (bulk) element zal de meetpunten onder de lijn doen 
vallen, doordat formule 2.6 niet meer geldt. Daar zowel bij 
lood als bij indium resonante uitwisselingen van een He
electron en een Pb- respektievelijk een In-electron mogelijk 
zijn, is toepassing van deze ijkmethode niet altijd 
toegestaan. Bij de tijdens dit onderzoek gebruikte energieën 
zijn deze resonante processen zo ver afgenomen dat de methode 
toch toegepast kan worden. 
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Hoofdstuk 3 

SEGREGATIE 

§ 3.1 Het Miederna-Model 

Een binaire legering is een thermodynamisch systeem 
waarvan de oppervlaktesamenstelling bij evenwicht in het 
algemeen niet gelijk is aan de bulksamenstelling. Het 
oppervlak zal trachten, door middel van het veranderen van 
structuur en samenstelling, de vrije energie van het oppervlak 

te minimaliseren. Wanneer in deze vrije energie de entropie 
verwaarloosd wordt, geldt het volgende voor de oppervlakte 
samenstelling [5]: 

= 
x: 
x: 
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Waarin r staat voor de oppervlakteconcentratie en Xh voor 

de bulkconcentratie van één bepaalde component in de bulk. AH, 

de segregatiewarmte, is de drijvende kracht achter de 
segregatie. Deze segregatiewarmte representeert de 
enthalpieverandering wanneer een atoom A uit de bulk wordt 
verwisseld met een atoom B van het oppervlak. 

In het Miedema-Model wordt de segregatiewarmte bepaald 
met behulp van de verdampingswarmte. Het splijten van een stuk 
materiaal creëert 2 nieuwe oppervlakken. Om deze oppervlakken 
te kunnen vormen worden verbindingen verbroken, de oppervlakte 
energie neemt dus toe. Deze energie is gelijk aan het product 

van 1 (oppervlakte energie per eenheid van oppervlak) en de 
grootte van het nieuwe oppervlak. 

Bij het verdampen van materiaal worden ook nieuwe 
oppervlakken gemaakt met een totale omvang van het aantal 
atomen maal het oppervlak van één atoom. Voor de 
verdampingswarmte geldt, wanneer de atomen als kubussen 
beschouwd worden, het volgende: 

met = het getal van Avogadro 

v. = het molair volume 

(3.2) 

Wanneer 1., de atomaire oppervlakte-energie, gerelateerd 
wordt aan 1, de oppervlakte-energie voor een macroscopisch 
oppervlak, moeten er nog enkele correcties uitgevoerd worden. 

Ook de factor 6 moet dan aangepast worden. Gedacht kan worden 
aan correcties voor temperatuureffecten, voor de vormfactor, 
de atomaire ruwheid van het oppervlak en voor relaxatie van 
verbroken verbindingen. Al deze correcties heffen elkaar 

ongeveer op. 
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Wanneer van een legering AxBx.1 (X << 1) een mol atomen A 

naar het oppervlak segregeert ontvangen deze atomen % 

(ongeveer de hoeveelheid bindingen die aan het oppervlak 
verbroken worden) van de verdampingswarmte. De atomen B die 
van het oppervlak verdrongen zijn, hebben een energie van % 
~flva vrij gemaakt. 

Ook de mengwarmte heeft invloed. Bij segregatie van een 
mol atomen A komt nog eens een extra energie van%~ vrij. 
Dit omdat deze atomen A niet meer door atomen B omringd 
worden. Wanneer deze beschouwingen in rekenig gebracht worden 
kan formule 3.1 geschreven worden als [6]: 

x: 
x: = 

x: 
x: 

(3.3) 

§ 3.2 Strain 

Spanningen in een rooster kunnen ontstaan wanneer in een 
a-rooster B atomen vervangen worden door A atomen. Het 
verschil in grootte wordt als de oorzaak van de spanning en de 
vervorming van het rooster gezien (figuur 3.1). 

,,---r--- -- -- -- -, I 

I I 
I I 

I I 
I ' 
I I I I 
I I 

I I 
I I 

I I I 
I I ..... 
I 

I 
I 

I I 

I I I 
I I _..... 

L.!- --4----~ 
fig.3.1 Deformatie ten gevolge van een vreemd atoom. 
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De energie die hiermee gepaard gaat kan vrijkomen wanneer 

atoom A naar het oppervlak segregeert. Hierbij wordt 

aangenomen dat de spanning die het atoom A aan het oppervlak 

veroorzaakt, verwaarloosbaar is. De spanningsenergie kan 
geschat worden uit de elasticiteitstheorie. Gebruik makend van 
een uitdrukking voor de vormingsenergie, veroorzaakt door een 
kleine bol met straal r, die in een sferisch gat met straal r 2 

van een groot stuk materiaal geplaatst wordt, geldt voor de 
segregatiewarmte [5,7]: 

24nKGr0 (r1 - r 0 ) 2N0 

3Kr1 + 4Gr0 

(3.4) 

met K = de elastische bulkmodulus van A (de opgeloste 
component) 

G = elastische dwarsmodulus van B (oplosmiddel) 

§ 3.3 Gegeneraliseerd 

segregatiemodel 

In het geval van een sterk verdunde metaallegering spelen 
dus verlaging van de oppervlakte-energie, mengwarmte en 
spanningen in het rooster een rol bij de 

oppervlaktesamenstelling. Worden al deze aspecten gecombineerd 

dan levert dat de volgende formule: 

(3. 5) 
= 
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Bij de beschrijving is er van uitgegaan dat de entropie 
te verwaarlozen is. In de vloeibare fase wordt de spanning in 

het materiaal ten gevolge van de opgeloste component ook 
verwaarloosd. 

Met behulp van formule 3.5 kan in principe een 
kwantitatieve uitspraak gedaan worden over de 
oppervlakteconcentratie van de segregerende component. Een 
eenvoudige methode om te voorspellen welke component 
segregeert, wordt door J.J. Burton en E.S. Machlin 
voorgesteld. [8] Oppervlaktesegregatie is vergelijkbaar met de 
verdeling van een opgeloste component van een legering in een 
evenwicht tussen deze legering en zijn vloeistof. Dit lijkt 
aannemelijk omdat veel eigenschappen die het onderscheid 

tussen een vloeistof en een vaste stof bepalen - lagere 
symmetrie, lager coördinatiegetal en geen elastische 
spanning - ook voor het oppervlak en zijn bulk gelden. Daarom 
wordt gesteld dat segregatie dan en slechts dan op zal treden, 
wanneer de samenstelling in het vloeistoftvaste stof evenwicht 
dusdanig is, dat de vloeistof verrijkt is in de opgeloste 
component~ De verdeling van de opgeloste component in dit 
evenwicht is immers met behulp van het fase diagram goed te 
voorspellen: Figuur 2(b) toont een systeem waarin, wanneer het 
smelt, een verrijking van de vloeistof zal optreden. In dit 
systeem zal de opgeloste component dus naar het oppervlak 
segregeren. Figuur 2(a) geeft een systeem waarin bij smelten 
een verarmingvan de vloeibare fase zal optreden, de opgeloste 
component zal hier dus niet segregeren. 

B segregeen 

0 

llauld ~ 
~,.., __ ,., 

,, ,, 
Solld 

tal 

5 10 

A segregeen 

tb! 

0 5 10 

fig.3.2 karakteristieke fase diagrammen 
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Anders gezegd; wanneer in de vaste fase van metaal B 

minder van metaal A oplosbaar is dan in de vloeibare fase dan 

zal de opgeloste component A segregeren. In het andere geval 
segregeert het oplosmiddel. 

§ 3 .4 Oppervlakte smelten 

Vooruitlopend op de resultaten zal hier in het kort de 
theorie van het oppervlakte smelten behandeld worden. Smelten 
is het verbreken van de orde door fluctuaties (met een korte 
golflengte) in de atomaire verplaatsing. Volgens het kriterium 
van Lindemann smelt een kristal wanneer de gemiddelde atomaire 
verplaatsing ten gevolge van thermische vibratie, < u2 >, 25% 

van de roosterconstante bedraagt. Deze gemiddelde verplaatsing 
wordt gegeven door: 

< u2 > = 3 ll2 T 

M ka~ 

met h = constante van Planck 

k = constante van Bolzman 
60 = Debye temperatuur 

(3.1) 

De Debye temperatuur is meer dan de helft kleiner voor 
het oppervlak dan voor de bulk. Dit omdat oppervlakte atomen 
maar de helft van de orde-herstellende-kracht van de 
bulkatomen ondervinden. Wordt nu het Lindeman kriterium toe 
gepast dan blijkt dat de orde in het oppervlak eerder 
verbroken wordt dan in de bulk, het oppervlak smelt dus 
eerder. 
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Dit leidt tot de volgende microscopische ketting reactie: 

De eerste laag ondervindt een lagere orde-herstellende-kracht 
dan de bulk. De orde-herstellende-kracht die de tweede laag 

ondervindt ligt ergens tussen die van de eerste en die van een 
geordende laag. Hierdoor smelt deze laag op een iets hogere 
temperatuur dan de eerste laag, maar nog altijd onder het 
smeltpunt van de bulk. De derde laag ondervindt een orde

herstellende-kracht die ligt tussen die van de tweede en die 
van een geordende laag, het smeltpunt ligt weer iets hoger dan 
dat van de tweede laag. Dit gaat zo door totdat de 
smelttemperatuur van de bulk bereikt is. (9] 

Dit idee is met behulp van een grafische simulatie 
getest. [10] Figuur 3.3 toont de deeltjes banen in real-space. 
Voor deze Molecular Dynamics Simulation is gebruik gemaakt van 
een realistische interactie potentiaal voor silicium. 
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fig.3.3. deeltjes banen van Si {100) 
bij 1003 K en 1683 K 

18 

• • • • • • 
" • • 

(b) 



Bij lage temperaturen voeren alle atomen in vlakken 

evenwijdig aan het oppervlak kleine harmonische oscillaties 

rond hun evenwichtspositie uit (thermische vibratie). Bij een 
hogere temperatuur, maar nog onder het smeltpunt, is duidelijk 
een ongeordende oppervlaktelaag te herkennen. De onderliggende 
geordende lagen lijken wel iets van een short range order te 
induceren. 

Het oppervlakte smelten is experimenteel vastgesteld voor 
een Pb (110) oppervlak door Frencken en van Veen. [11] Ook 
volgens de Kosterlitz - Thouless theorie is 2-dimensionaal- en 
dus oppervlakte smelten mogelijk door thermische exitatie van 
topologische defecten.[12] 
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Hoofdstuk 4 

EXPERIMENTELE OPZET 

§ 4.1 De MiniMobis 

In het voorafgaande zijn de principes van LEIS aan de 
orde geweest. In de onderzoeksgroep FOG zijn een aantal LEIS
opstellingen aanwezig, voor het hierbeschreven onderzoek is de 
MiniMabis gebruikt. Mobis staat voor MOdular Backscattered 
Ion Spectrometer. Figuur 4.1 geeft de schematische opbouw van 
dit apparaat. 

Bovenaan bevindt zich de nieuwe ionenbron, deze werkt 

volgens hetzelfde principe als de oude bron die in eerder werk 
beschreven is [13]. De bron schiet een bundel ionen met behulp 
van een aantal afbuigplaten en lenzen op het preparaat. De 
ionen worden verstrooid, naar energie gesorteerd en 
gedetecteerd. 

In het preparaatvat bevindt zich een caroussel met daarop 
10 preparaatposities. Onder deze posities bevinden zich kleine 
oventjes voor het verhitten van de preparaten. Deze oventjes 
zijn in wezen gloeispiraaltjes. Met behulp van de caroussel is 
het mogelijk meerdere preparaten in het preparaatvat, onder 
UHV te bewaren, zo kan snel van preparaat gewisseld worden. 
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Aan het preparaatvat is een transferruimte en een 

manipulator gemonteerd. De transferruimte werkt als een 

luchtsluis, het UHV in het vat hoeft niet verbroken te worden 
wanneer nieuwe preparaten in qesluisd worden. Dit insluizen 
gebeurt met behulp van de manipulator waaraan een qrijpertje 
vast zit. De preparaathouders passen op dit qrijpertje. 

Om de gewenste laqe druk in het vat te verkrijqen en te 
behouden is de opstellinq uitqerust met een aantal pompen. Zo 
zijn er 2 turbo-moleculairpompen in serie, een 

ionengetterpomp, een stikstofgekoelde titaansublimatiepomp en 
een apparte turbo-moleculairpomp voor de transferruimte. 
Waarden voor de druk zijn 1*10~ mbar als er niet qemeten wordt 

en 1*10"8 mbar voor de werkdruk. Tijdens een metinq wordt er 
immers qas inqelaten om een bundel te kunnen maken. Het 
hiervoor qebruikte qas is 4 He. 

De samenstellinq van het restqas kan met een 
massaspectometer bepaald worden. 

Verder is er tussen de bron en het preparaatvat een 
massafilter aanweziq. Tijdens dit onderzoek is deze echter 

niet qebr~ikt. 
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fig.4.1 De MiniMabis schematisch weergegeven 
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§ 4.2 Analyse en detectie 

De ionenbundel valt loodrecht in op het preparaat en 
wordt verstrooid. Het bepalen van de energie van de 
verstrooide ionen gebeurt met behulp van de Cylindrical Mirror 
Analyser (fig.4.2). Deze accepteert alleen ionen die over een 
bepaalde hoek, 144•, verstrooid zijn. De CMA bestaat uit een 
binnen- en een buitencilinder waarover een spanningsverschil 
staat. Bij een bepaald spanningsverschil kunnen slechts ionen 
met een ~paalde energie door 2 spleten de detector bereiken. 
Wordt het •panningsverschil gevarieerd, dan kan er een 
energiespectrum verkregen worden. 

- - ionenbundel 

- - channeltron 

- - naversneller 

- - - Einzellens 2 

buitencilinder--

preparaat 

fig.4.2 De Analysator 
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Het aansturen van de voeding van de analysator gebeurt 

door een MicroGiant 68000 met Eurobussysteem. Deze is 

verbonden met een Atari 1040 ST terminal. Met behulp van het 
computerprogramma fug35 zijn begin- en eindenergie, de 
meetsnelheid, het aantal metingen enz. in te stellen. Het 
energiebereik wordt in 512 kanalen onderverdeeld, voor ieder 
kanaal wordt het aantal counts per seconde in dat bepaalde 
energiebereikje gemeten. 

De MiniMobis is uitgerust met 8, cilindersymetrisch 
opgestelde, channeltrons. In een channeltron veroorzaakt één 
invallend ion een lawine van secundaire electronen. Zo 
ontstaat er een meetbaar stroompje evenredig met het aantal 
invallende ionen. 

Tussen de analysator en de channeltrons is een 
naversneller aangebracht. Dit is een ring die een licht 
negatieve potentiaal (-100eV) heeft ten opzichte van de 

voorkant van de channeltrons. Hiermee wordt voorkomen dat 
secundaire electronen aan de voorkant van de channeltrons 
ontsnappen. Daarnaast krijgen de laag-energetische ionen een 
extra zetje in de rug, zo wordt de signaalopbrengst verhoogd. 

De cilindersymmetrie van de opstelling heeft als voordeel 
dat de ionen, die over een bepaalde hoek verstrooid zijn 
effectief gedetecteerd worden zodat de duur van een experiment 
beperkt kan blijven. 

§ 4.3 Signaal- en 

dataverwerking 

De ladingspulsjes van de channeltrons worden versterkt 
door een voorversterker en een versterker. Door het ontbreken 
van een optimale aarding en door spontaan afgegeven signaal 
van de channeltrons is het moeilijk het gemeten signaal 

ruisvrij te houden. 

24 



Toch moet voor een optimale signaalfruis verhouding de 

ruis zoveel mogelijk onderdrukt worden. Dit kan onder andere 

gedaan worden door een drempelwaarde voor de grootte van de 
pulsjes in te stellen, maar dit verkleind natuurlijk ook het 
signaal en de signaalfruis verhouding. Verhoging van de 
versterking heeft welliswaar een verhoging van het signaal tot 
gevolg, maar ook hierbij zal de signaalfruis verhouding dalen. 
Een karakteristieke waarde voor het signaal van een ijking op 
koper is 3000 à 4000 countsfs. De achtagrond is dan 4 à 5 
counts hoog. 

Het versterkte signaal wordt vervolgens naar een 
ratemeter, een counter en de meetcomputer gestuurd. Deze 
laatste is dezelfde MicroGiant die ook de analysator 
aanstuurt. 

De data kan dan naar de Atari gezonden worden w".ar het 
spectrum bekeken en bewerkt kan worden. Dit gebeurt met het 
programma MOBIS.PRG. Dit programma heeft een antal opties: 

- het weergeven van één of twee spectra op het scherm of 
de printer, 

- het uitvergroten van het spectrum, 
- het optellen of aftrekken van twee spectra, 
- het bepalen van de oppervlakte onder de piek, 
- het gladstrijken van een spectrum, 
- het berekenen van de massa van de verstrooiende ionen. 

§ 4.4 De temperatuurbepaling 

De preparaten kunnen in het preparaatvat verhit 
worden met behulp van oventjes die onder de verschillende 
preparaatposities op de caroussel gemonteerd zijn. De 
preparaten, die in een molubdeenbakje op een preparaatpositie 
vast zitten, worden dus alleen via stralingswarmte verhit. 

25 



In de MiniMobis zijn geen thermokoppels gemonteerd omdat 

die alleen de temperatuur van een preparaatpositie, dus in de 

onmiddelijke nabijheid van een oventje, zouden kunnen bepalen. 
Deze temperatuur zal nogal wat verschillen van de temperatuur 
van het preparaat. Een thermokoppel op het preparaat monteren 
was niet mogelijk omdat het preparaat vaak verwisseld moest 
worden. Ook is de temperatuur zo ver opgevoerd dat het 
praparaat gesmolten is, een thermokoppel, gemonteerd op het 
oppervlak van het preparaat, zou dan het materiaal in gezonken 

zijn. 
Zo blijven er twee methoden voor temperatuurbepaling 

over: optische methoden, zoals meten met een pyrometer, of het 
uitvoeren van een ijking. Voor het gebruik van optische 

methoden was de temperatuur echter te laag. Daarom is er voor 
de laatste methode gekozen. Helaas was ook deze methode niet 
zonder problemen. Er waren geen preparaten met een smeltpunt 
onder dat van indium beschikbaar. Maar juist het 
temperatuurgebied onder dit smeltpunt was voor de experimenten 
van belang. 
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fig.4.3 de temperatuurijking 
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Er is toch een ijkgrafiek voor de temperatuur gemaakt en 

wel op de volgende manier: Het door het oventje geleverde 

vermogen bij het smeltpunt van indium en bij dat van lood is 

bepaald en in een grafiek uitgezet. Voor een derde punt in 
deze grafiek is de vooronderstelling gedaan dat het oventje 
pas bij een stroom hoger dan 1 A warm werd. Voor het, bij deze 
stroom horende, vermogen is dus 25·C, kamertemperatuur, 
genoteerd. De resulterende ijkgrafiek is niet erg nauwkeurig, 
de fout is geschat op 20• (fig.4.3). 
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Hoofdstuk 5 

EXPERIMENTEN EN RESULTATEN 

§ 5 .1 Sputterschade 

Zoals al in de inleiding vermeld is kan de meetbundel het 
oppervlak'beschadigen. Doordat ionen uit de bundel (energie 
JkeV) het oppervlak treffen, kunnen oppervlakte-atomen weg 
geschoten worden. Dit effect wordt tegen gegaan door diffusie 
vanuit de bulk. Als de bundel een te grote schade toebrengt, 
kan het oppervlak zich niet herstellen en de gemeten 
samenstelling is niet de juiste. 

Met behulp van de wet van Fick is de difussiesnelheid 
berekend. (14] Deze kwam uit op 2*1016 mm·2 s·1 • Daar de 

diffusiecoëfficiënt allen bekend is voor hogere temperaturen 
is deze snelheid misschien iets hoger berekend dan die in 
werkelijkheid is. Met behulp van de volgende formule is de 
sputterfrequentie berekend: 
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dN 
dt = 4 Y I 

7t d 2 e 

met Y = yield (hiervoor is 0,1 genomen) 
I = bundelstroom (200nA) 
d = bundeldiameter (1mm) 

De grootte van de sputterfrequentie is ongeveer 

(5.1) 

2*1011 mm·2s·1
• Wanneer beide waarden vergeleken worden blijkt dat 

de diffusiesnelheid veel groter is. De schade die door de 
bundel toegebracht wordt, wordt dus vrijwel onmiddelijk 
hersteld, en zal dus niet aantoonbaar zijn. Dit is door middel 
van het volgende experiment gecontroleerd: Het oppervlak is 
met de meetbundel gesputterd tot er een evenwicht ontstaan is. 
Aangenomen is dat, wanneer het signaal van één van de 
componenten niet meer toeneemt, het evenwicht bereikt is. 
Daarna is.de bundel 1 minuut uitgezet, vervolgens is er een 
korte meting uitgevoerd (maximaal 30 seconden). Daarna is er 
weer gesputterd, gemeten enz •• Dit is gedaan zowel bij 
kamertemperatuur als bij een ovenstroom van 1,5 A. De 
temperatuur van het preparaat is dan ongeveer 60·C. De 

resultaten zijn in figuur 5.1 weergegeven. 
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fig.S.l De invloed van de meetbundel 

In deze grafiek is te zien dat de bundel nauwelijks of 
geen invloed heeft op de oppervlaktesamenstelling. De 
loodconcentratie varieert bij kamertemperatuur en een 
bundelstroom van 200 nA 3 tot 4%. Dit valt binnen de 
meetonnauwkeurigheid. Bij 1,5 A ovenstroom is überhaupt geen 

effect zichtbaar. Er mag dus worden geconcludeerd dat de 
meetbundel de oppervlaktesamenstelling niet beïnvloed. 

§ 5.2 

Temperatuurafhankelijkheid van 

de 

oppervlaktesamenstelling 

Om de temperatuurafhankelijheid van de 
oppervlaktesamenstelling te bepalen en om het gegeneraliseerde 
segregatie model te controleren, zijn de preparaten tot iets 
over het smeltpunt verhit. Tijdens dit verhitten leek de 
structuur van het preparaat te veranderen. 
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Besloten is om het preparaat niet te annealen totdat de 

structuur niet meer veranderde, maar om deze 

structuurveranderingen nader te bestuderen. 
Een preparaat is tot een bepaalde temperatuur verwarmd en 

vervolgens snel weer afgekoeld. Het volgende preparaat is iets 
verder verwarmd en ook weer afgekoeld. 

Tijdens het verwarmen zijn er verschillende spectra 
gemaakt. Van de preparaatoppervlakken zijn foto's genomen met 
behulp van een electronenmicroscoop. Het was ook mogelijk om 
tijdens het fotograferen stukken van het oppervlak met EDAX te 
analyseren. 

§ 5.2.1 De structuur van het oppervlak 

Tijdens het verhitten van de preparaten zijn er 
verschillende structuurveranderingen van het oppervlak 
waargenomen. Bij temperaturen vlak onder het smeltpunt 
ontstonden er kleine, maar met het blote oog zichtbare 
bolletjes op het oppervlak. Wanneer de temperatuur verder 
opgevoerd werd, smolt het hele preparaat en werd het oppervlak 
glad. Dit gedrag bleek voor ieder nieuw preparaat 
reproduceerbaar te zijn, zowel in de indiumrijke als in de 
loodrijke samples. Maar wanneer een preparaat gesmolten 

geweest was, kwamen de bolletjes niet meer terug. 

Dit gedrag was een reden om de volgende samples met een 

electrenenmicroscoop te bekijken: 

1) In(5%)Pb(95%) verwarmd tot 60oC (± 20o) 

2) " " 120oC (± 20 °) 

3) " " 160oC (± 20o) 

4) " " 260oC (± 20·) 

15) " " 300·C (± 20.) 

5) " " 330oC (± 20 °) 
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Op de foto's staat van links naar rechts de schaal, de 

vergroting, het nummer van de foto, de hoek waaronder gekeken 

is en het nummer en de samenstelling van het preparaat. 

fig.5.2 preparaat 1 

Op de foto;s van preparaat 1 zijn voornamelijk ruwheden 

ten gevolge van het snijden van het preparaat te zien. 

Daarnaast is het grote aantal gaten opvallend. Het materiaal 

is niet homogeen. 
De foto's van sample 2 tonen een ruwere structuur. Naast 

redelijk gladde stukken zijn er nu ook plekken te zien met een 

lage onregelmatige structuur. De gaten lijken groter geworden 

te zijn. 
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fig.5.4 preparaat 3 

Het derde oppervlak is volledig bedekt met dezelfde ruwe 

plekken als boven. De gaten zijn minder diep geworden en 

lijken nu meer op kleine kommetjes. Uit de EDAX metingen bleek 

dat het oppervlak van dit preparaat vervuiling zoals Na, K en 

c bevat. Op de foto's zijn dit waarschijnlijk de lichtere 

bolletjes, de vervuiling heeft immers een ander 

geleidingsvermogen dan de legering en zal dus anders van kleur 

zijn. 

Het volgende preparaat (4) is totaal veranderd. Naast 

hele gladde stukken zijn er een soort lage kristalietvlekken 

ontstaan die volgens EDAX metingen geen andere samenstelling 

hebben dan de gladde stukken. De gaten zijn kraters geworden, 

de groeven veroorzaakt door het snijden zijn volledig 

verdwenen. 

Met behulp van de wet van Fick is de lengte berekend 

waarover diffusie mogelijk is tijdens de verwarmperiode. ( x2 = 

2Dt ) Dit is ongeveer 6*10-12 m. De vlekken zijn gemiddeld 5*10-s 

m groot. De vlekken zijn dus nog niet door diffusie 

gehomogeniseerd. Volgens Barnard et al. is 30 à 35 minuten 

echter wel lang genoeg voor het bereiken van evenwicht in het 

In-PB systeem.[15] 
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fig.5.5 preparaat 4 

Verdere verhoging van de temperatuur heeft weer een 

dramatische verandering tot gevolg: Er zijn bolletjes of 

brokken materiaal op het oppervlak ontstaan. Dit zijn de 

genoemde bolletjes die met het blote oog te herkennen waren. 

Ook hier is ongeveer dezelfde samenstelling gevonden voor de 

bolletjes en de omliggende structuur. De onderliggende 

structuur is erg regelmatig; op elkaar gestapelde rechthoeken 

of ovalen met erg veel tussenruimte. 

Wanneer de temperatuur nu tot boven het smeltpunt 

verhoogd wordt zijn de bolletjes weg. De rechthoeken lijken 

aan elkaar vast gesmolten te zijn en de tussenruimte is 

opgevuld. Een regelmatige geribbelde structuur is het 

resultaat. 
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fig.5.6 preparaat 15 

fig.5.7 preparaat 5 
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Preparaten met een samenstelling van 95% indium en 5% 
lood vertonen eenzelfde gedrag. De effecten zijn echter 
extremer. Er zijn meer, grotere gaten, meer, grotere bolletjes 
enz •• 

De gevonden temperatuureffecten zijn in de literatuur 
eerder vermeld door onder andere Evans en Prince. [16] De 
legering moet grote veranderingen in samenstelling ondergaan 
wanneer het afkoeld. In de vaste fase bedragen deze 

veranderingen tot 0,5 at.% per graad om evenwicht te behouden. 
Zelfs bij een afkoelsnelheid van 0 tot 2,5 graden per minuut 
treden nog inhomogeniteiten op in het materiaal. Bij het maken 
van de smelt waaruit de hier gebruikte preparaten gesneden 

zijn, is hier geen rekening mee gehouden. Vandaar dat de 
preparaten zoveel inhomogeniteiten vertonen. Deze 
inhomogeniteiten zijn te verwijderen door het preparaat 
ongeveer 150 h te annealen op 10• onder de smelttemperatuur. 
Dit is echter, zoals al eerder vermeld, tijdens dit onderzoek 
niet gedaan, maar de inhomogeniteiten zijn in kaart gebracht. 

Een goede volledige verklaring van het gedrag van deze 
legering is niet gevonden. De gemeten effecten bij hoge 
temperaturen zouden als volgt te begrijpen zijn: De 
oppervlaktediffusie van het materiaal is veel groter dan de 
diffusie in de bulk. Hierdoor zal de buitenkant van het 
materiaal, het oppervlak, als eerste mobiler worden. Dit is in 
overeenstemming met het in hoofdstuk 3 beschreven oppervlakte 
smelten. Het preparaat bevat echter veel lege ruimte in de 

bulk, de vele gaten wijzen hierop. Ook de oppervlakken die in 
de bulk gevangen zitten zullen als eerder mobiel worden. Door 
de oppervlaktespanning zullen deze oppervlakken zich om de nog 
vaste stukken materiaal heen sluiten en op die manier de 

structuur van preparaat 15 vormen. Of dit gedrag inderdaad een 
vorm van oppervlakte smelten is, is niet helemaal duidelijk. 
Er is hier immers geen sprake van een mooi Pb (110) oppervlak 
zoals bij de metingen van Frencken et al. Bij verder opvoeren 
van de temperatuur smelt het hele preparaat. 
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Blijkbaar zit er, behalve veel qaten, ook veel spanninq 

in het materiaal. Wanneer het rooster door de hogere 

temperatuur minder sterk wordt, wordt deze spanning 

verminderd door materiaal naar buiten te stoten. Dit materiaal 
vormt brokken en bolletjes op het oppervlak. 

De samenstelling van dit materiaal is gelijk aan de 
samenstelling van de bulk. Dit wijst erop dat de 
roosterspanning niet alleen op atomaire schaal aanwezig is, de 
spanning is dus niet exact gelijk aan de strain van hoofdstuk 
3, maar wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door de in het 

materiaal aanwezige inhomogeniteiten. 
Uit AES metingen is gebleken dat de preparaten nogal 

vervuild zijn. Wellicht is deze verontreiniging na de LEIS 
meting, tijdens het transport of in de AES opstelling op het 
preparaat terecht gekomen is. In hoe verre zij de de vorming 
van de gemeten structuur beïnvloed hebben is niet duidelijk. 
Figuur 5.8 geeft een voorbeeld van een AES meting. 
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fig.S.S Een AES meting 
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§ 5.2.2 Segregatie 

Alhoewel LEIS in staat is om de samenstelling te bepalen 
van preparaten met een zeer ruw oppervlak is het erg moeilijk 
om uit de meetgegevens van deze preparaten informatie over 
segregatie te verkrijgen. De oppervlakken zijn immers erg 
inhomogeen. De resultaten van de experimenten worden in figuur 
5.9 en 5.10 gepresenteerd. In deze grafieken is de 
concentratieverhouding uitgezet tegen de temperatuur. Er is in 
5 series gemeten, in de eerste serie is het preparaat tot 

ongeveer 60·C verhit, bij de tweede serie tot 120·C enz •• Zo 
hebben de hoogste temperaturen de minste meetpunten. In de 
volgende tabel zijn de eindtemperaturen van de meetseries 
weergegeven: 

,serie In(5%)Pb(95%) In(95%)Pb(5%) 

1 60•C 60•C 
2 120·C 120•C 
3 160·C 130•C 
4 260•C 140·C 
5 330·C 160·C 

tabel 5.1 

In de grafiek is tevens het verloop van de theoretische 

curve getekend. Deze is berekend volgens het gegeneraliseerde 
segregatie model uit hoofdstuk 3. 
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fig.5.9 Invloed van de temperatuur op de samenstelling 
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fig.S.lO Invloed van de temperatuur op de samenstelling 

Uit de grafieken blijkt dat voor beide bulksamenstelling 
het oppervlak verrijkt is in de opgeloste component. Deze 
verrijking neemt af met toenemende temperatuur. 

De spreiding van de meetpunten is erg groot, maar dit kan 
als volgt verklaard worden: Ten eerste introduceert de 
meetmethode een fout van 5 tot 10%. De concentratie wordt 
namelijk bepaald door de piek in het LEIS spectrum (zie 
hoofdstuk 2). Dit is de oppervlakte zonder achtergrond en 
zonder lage-energie-staart. In de bepaling van deze 
oppervlakte zit een grote onnauwkeurigheid. 
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Verder wordt het preparaatoppervlak steeds ruwer en 

inhomogener met toenemende temperatuur. Hierdoor varieert de 

samenstelling van plaats tot plaats, de onnauwkeurigheid neemt 
dus toe met toenemende temperatuur. 

Uit de grafiek blijkt dat er ook een soort omslagpunt 
bestaat. Aan de rechterkant hiervan liggen de punten nog 
redelijk op een lijn, maar aan de linkerkant van dit punt 
beslist niet meer. Dit omslagpunt, tussen 200 en 300·C voor 
het loodrijke preparaat, tussen 140 en 160·C voor het 
indiumrijke preparaat, valt samen met het ontstaan van de 
bolletjes op het oppervlak. 

In beide figuren is de bulkverhouding aangegeven op de 
y-as. De meetpunten zouden twee rechte lijnen moeten vormen 
die beide door de bulkconcentratie lopen. Bij oneindige 
temperatuur zou de oppervlaktesamenstelling immers gelijk 
moeten zijn aan die van de bulk. 

Bij het loodrijke preparaat blijkt er überhaubt geen 
overeenstemming te zijn met de theorie. In de vaste fase 
lijken de meetpunten een lijn te vormen die toeneemt in plaats 
van afneemt met afnemende temperatuur. De lijn gaat niet door 
de bulkverhouding. In de vloeibare fase heeft de lijn wel de 
juiste richting, maar is veel te stijl. Frankenthal en 
Siconolfi hebben ook al aan dit preparaat gemeten, zij hebben 
het echter wel gehomogeniseerd. [17] Tevens gebruiken zij een 
ander model, naast strain bestaat er volgens hen ook een 

cristalografische transformatie term die in de vaste fase de 
segregatie bepaald. Wanneer de tijdens dit onderzoek verkregen 
resultaten met die van Frankenthal vergeleken worden, valt 

vooral op dat de trend wel hetzelfde is, ook hij vindt 
verrijking van de opgeloste component. Frankenthals curve is 

echter veel minder stijl en neemt ook in de vloeibare fase toe 
met afnemende temperatuur. Tijdens dit onderzoek is niet ver 
in de vloeibare fase gemeten, de resultaten van de vloeibare 
fase zijn daarom niet erg betrouwbaar, dit ook in verband met 

een grote spreiding. 
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Bij het indiumrijke preparaat is er ook geen 
overeenstemming met de theorie gevonden. Maar voor dit 

preparaat klopt de trend in de vaste fase wel. Het model 

voorspelt een verrijking van het oppervlak in de opgeloste 
component. De lijn van het model ligt echter hoger en is 
minder stijl. Ook is het omslag punt volgens het model niet te 
herkennen. Naast Frankenthal hebben ook Barnard en Wynblatt 
aan preparaten met deze bulksamenstelling gemeten. [15) Beide 
vinden ook een verrijking van het oppervlak in de opgeloste 

component. De gevonden waarden voor de relatieve concentratie 
liggen echter nog lager. De verrijking van het oppervlak die 
door Barnard gevonden is, is groter dan de waarde die tijdens 
dit onderzoek gemeten is, de verrijkingsfactoren zijn 1,5 en 
3,3 respectivelijk. Frankenthal geeft niet expliciet een 
waarde voor de verrijking. Ook voor dit preparaat heeft 
Frankenthal het andere model gebruikt. Hier is het verschil 
echter niet zo erg groot, waarschijnlijk past het 
indiumrooster zich makkelijker aan aan dat van lood dan 
andersom en is de cristalografische transformatie voor deze 
bulksamenstelling niet zo groot. In de onderzoeken van zowel 
Frankenthal als Barnard is geen sprake van structuureffecten 
omdat de preparaten langdurig verwarmd zijn voor het 
onderzoek. 

In verband met de grote spreiding van de meetgegevens is 
er geen kwantitatieve informatie ten aan zien van de 
segregatie bepaald. 

§ 5.3 Het irreversibele 

smeltgedrag van het oppervlak 

Zoals aan het begin van paragraaf 5.2 reeds gezegd is, 

verandert de structuur van het oppervlak onomkeerbaar door het 
verhitten. Of de samenstelling zich ook irreversibel gedraagt 

is in twee meetseries gecontroleerd. 
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Een In(5t)Pb(95t)- en een In(95t)Pb(5t) preparaat zijn 
ieder 3 maal van vlak onder tot vlak boven het smeltpunt 
verwarmd. Na iedere stap in dit verwarmtraject is de indium
respectievelijk de loodconcentratie bepaald. De resultaten 
zijn in figuur 5.11 en 5.12 weergegeven. 
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Deel A geeft de concentratie bij de eerste keer 

verwarmen, daarna is het preparaat afgekoeld en een tweede 

keer verwarmd (B), de derde verwarmcyclus is in deel c 
weergegeven. Langs de x-as staat de stroom door de oven, dit 
is een maat voor de temperatuur. 

De verschillen tussen A, B en C zijn overduidelijk, deel 
A toont in beide gevallen een holle curve, terwijl B bol en c 
nog boller is. Blijkbaar is de verandering werkelijk 
irreversibel. Uit de foto's in de vorige paragraaf is dit wel 
te begrijpen; de veranderingen in de structuur zijn zo 
drastisch dat terugkeren naar een vorig stadium onmogelijk 
lijkt. Wanneer de inhomogeniteiten veroorzaakt worden door 
spanning in het rooster zullen deze, na eenmaal verdwenen te 
zijn, niet meer terug komen. Dat deel B ook nog van deel C 
verschilt duidt er wellicht op dat het evenwicht in deel B nog 
niet bereikt was. Volgens het werk van Evans zal dit evenwicht 
ook niet snel bereikt worden.[16] 

Waarom de curves juist deze vorm hebben is niet duidelijk 
geworden. 

§ 5 .4 De ijklijn 

In de vorige paragrafen is aangetoond dat het oppervlak 

van de preparaten erg ruw was tijdens de metingen. Wanneer 
deze metingen uitgezet worden in een ijkgrafiek zoals die in 
hoofdstuk 3 beschreven is, zullen de punten niet op een rechte 
lijn liggen. De ijklijn is toch gemaakt door de waarden van de 
signalen van de zuivere elementen (indium en lood) met elkaar 
te verbinden. Figuur 5.13 toont de ijklijn, ook de gegevens 
van de andere metingen zijn weergegeven. 
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fig.5.13 de ijklijn 

Zoals verwacht liggen de meeste punten niet op de lijn 

maar er onder. Dit is als volgt te verklaren: Het oppervlak is 
erg ruw, naast pieken bevat het ook gaten. Ionen die in zo'n 
gat geschoten worden zullen wel verstrooid worden, maar de 
kans dat ze op de terugweg weer botsen en dus niet meer 
gedetecte~rd worden (omdat ze een andere richting gekregen 
hebben of gereïoniseerd zijn) is erg groot. Het totale signaal 
neemt dus af. Van één serie liggen alle meetpunten boven de 
ijklijn. Het signaal lijkt toegenomen. Dit effect is 

waarschijnlijk door de normering op koper ontstaan. Daar niet 
alle metingen op één dag uitgevoerd konden worden, en de 
omstandigheden dus niet iedere dag identiek waren is de 
grootte van het signaal op dat van koper genormeerd. Iedere 

dag voor een meting is de hoogte van de piek op zuiver koper 
bepaald, het signaal van de legering is hierop genormeerd. 
Wanneer het koper nu tijdens meetserie 4 vervuild was, is een 
te lage cu-piek gemeten. Na de normering is het signaal van de 
legering dan relatief hoog en de meetpunten komen boven de 

ijklijn te liggen. 
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Getracht is om, aan de hand van de ligging van een 

meetpunt ten opzichte van de ijklijn, een maat voor de ruwheid 

van het oppervlak te bepalen. Hiervoor is de afstand van de 

oorsprong tot het meetpunt gedeeld door de afstand van de 
oorsprong tot de ijklijn. Deze verhouding, afb, zou 
karakteristiek moeten zijn voor de ruwheid van het oppervlak. 
Het is niet mogelijk gebleken één getal aan één soort 
oppervlak te verbinden. Wel hebben de punten van de metingen 

aan In(95%)Pb(S%) een lagere afb, volgens de foto's waren deze 
preparaten ruwer. Voor die temperaturen, waar de bolletjes op 

het oppervlak ontstaan, zijn per serie de laagste waarden voor 
a/b gevonden. Op dit oppervlak is het signaalverlies dus het 
grootst, dit oppervlak is het ruwst. 

§ 5.5 De invloed van 

vervuiling op de spectra 

Zoals in het voorgaande werd getoond, is het oppervlak 
van de preparaten vervuild. In de LEIS spectra is dit niet te 
zien omdat de MiniMobis gevoeliger is voor elementen met een 

hoge massa. Vervuiling als koolstof, zuurstof, kalium en 

natrium heeft een lagere massa dan indium of lood, pieken 
afkomstig van deze elementen vallen dus weg in de ruis. Het is 
ook niet helemaal duidelijk of de vervuiling tijdens de LEIS 
metingen ook al aanwezig was. 

Als laatste is nagegaan of deze vervuiling invloed heeft 

op de indium- en loodpieken. Daarvoor is een willekeurig 
spectrum bewerkt en wel op de volgende manier: Uit een 
ijkmeting van zuiver lood en één van zuiver indium is een 
spectrum samengesteld met de juiste piekhoogte en verhouding. 

45 



Vervolgens is dit spectrum van het gemeten spectrum 

afgetrokken. Wanneer vervuiling op het oppervlak geen invloed 

heeft op de vorm van de pieken zal er alleen een lage-energie
staart overblijven. 

De lage-energie-staart blijft over omdat deze informatie 
bevat over diepere lagen. Ionen die in diepere lagen 
verstrooid worden zijn geneutraliseerd, maar kunnen door 
reïonisatie aan het oppervlak toch nog gedetecteerd worden. 
Deze deeltjes hebben meer energie verloren dan deeltjes die 

aan het oppervlak verstrooid zijn. Ze zijn dus in de lage
energie-staart terug te vinden. De pieken geven alleen 
informatie over de eerste atoomlaag. 

Daar de bulk (diepere lagen) van het In-Pb preparaat 
aanmerkelijk verschilt van die van zuiver lood of zuiver 
indium zal de staart niet helemaal wegvallen nadat de spectra 
van elkaar afgetrokken zijn. 

Het resultaat van dit experiment is weergegeven in figuur 

5.14 en 5.15. De staart is in het ene geval nog te zien, in 
het andere plaatje is ook de staart toevallig verdwenen. De 
pieken zijn in beide gevallen niet meer te herkennen. De 
piekjes die overgebleven zijn worden veroorzaakt door de ruis, 
die bij optellen en aftekken immers verdubbelt. De pieken 
waren ongeveer 900 counts hoog, dat levert 30 counts ruis, met 
de bewerking erbij komt dat op ongeveer 60 counts. De piekjes 
vallen binnen deze grenzen. 
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Hoofdstuk 6 

AANBEVELINGEN 

Om de vele, na dit onderzoek nog opengebleven, vragen te 
beantwoorden zouden de volgende stappen ondernomen kunnen 
worden: 

- Om werkelijk segregatie-onderzoek te doen, zou gemeten 
moeten worden aan een schoon, homogeen preparaat. 
Langdurig annealen is dus gewenst. Daarna kunnen met LEIS 
de gewenste resultaten verkregen worden. 

- Voor nauwkeurige metingen zou de temperatuurbepaling 
verbeterd moeten worden. Een constructie met een 
thermokoppel die op het oppervlak gedrukt wordt lijkt 

hiervoor de beste mogelijkheden te bieden. 

- Het door Frankenthal voorgestelde model zou bekeen moete~ 
worden. De cristalografische term kan misschien het 
verschil tussen meting en model verklaren. 
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Het verder onderzoeken van de structuureffecten vraagt 

meer aandacht: 

- Ten eerste zou het preparaat schoon moeten zijn en 
blijven. Het gebruik van verschillende opstellingen op 
verschillende lokaties is dus af te raden. 

- Om de ruwheden van een onverwarmd preparaat te 
verminderen, zou deze niet met een mesje gesneden maar, 

bijvoorbeeld met een diamantbeitel, geklieft moeten 
worden. 

- De temperatuur moet in kleinere stapjes verhoogd worden 
zodat het proces van de structuurverandering nauwkeuriger 

in kaart gebracht kan worden. Hiervoor is natuurlijk een 
nauwkeurige temperatuurbepaling en -beheersing 
noodzakelijk. 

- Verder zou niet met LEIS gemeten moeten worden, maar met 
een techniek die, zowel op macroscopische als op atomaire 
schaal, informatie levert over de structuur. 

- Ook is het mogelijk dat onderzoek aan de bulk en het 
rooster van InPb uitsluitsel levert over de effecten aan 
het oppervlak. 

- Als laatste kan gedacht worden aan onderzoek aan andere 
legeringen zoals InSn om vergelijkbare effecten op te 
sporen. 
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