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1 • 3amenva tt in_g 

ne realiseringsmogelijkheden van een gesinterd 3i-~Jubstr~l.a i. 

zijn onderzocht. 

Het onderzoek omvat: vervaardigen van ~3i roc~dcn·, YerdichtEm 

en sinteren. 

Het Si poeder met korrels met een gemiddelde p;rootte vr-m 

20 ,M en een zuiverheid van 97 procent is v;;.n derden be

trokken. Reinigen in HCl is nodig. 

Bij het verdichten vindt het pakkingsproces van Ce korreL. 

plaats bij een druk lager dan 1000 kg/cm2. 
Pillen bij deze druk geper:3t hebben een relatieve dicht·· 

heid van 60 tot 65 procent. Hogere persdru.k neeft vvE:J . .:d.: 

effekt. 

Het is mogeli:ik om Si te sinteren bij een temperatuur van 

1360° C. Het sinteren blijft beperkt tot nekgroei (open 

pori!n). Deze fase is in 20 uur bereikt. Diffusie (3 oor cle 

bulk en langs de korrelgrenzen treedt op. 

Door bijmenging van Al of Ge is het sinteren te versnellen. 

Met A.l-folie kunnen de open pori~n aan het oppervlak. van 

een gesintarde Si pil gesloten worde:n .. 

Voor het verdere onderzoek zijn twee benaderingen mogeli;jk: 

1) optimalisering huidig proces 

2) w11argenomen, doch nog niet geanalyseerde inh.omogeni te i ts-· 

effekten onderzoeken en indien mogelijk benutten. 



2. Inleiding 

Het onderzoek naar realiseringsmogelijkheden voor een ge

sintercl Si substraat is een deelproject van het algen1ene 
onderzoek naar minder energie vergende vervaar11gings~· 

methoden voor zonnecellen. 

De huidige foto-volta.!sche cel bestaat in pr1.ncj_pe tüt een 

zelfdragend, gezaagd plakje ê6nkristallijn p-Si. 

Door diffusie van een dope is de bovenlaag or:1gedot"~e~'d to+ 

n-Si. Voor de afvoer van het opgewekte elektrische \''l'Lrn1ogen 

zijn de boven- en de onderzijde voorzien van ko:ntalctEm. 

De cel wordt vaak ter versteviging op een kerc:-unisch p::;. ::.at je 

gekit. 

De eisen ö.ie bovenbeschreven opbouw van de cel ::,ar.t de 

Si-pla1c stelt zijn niet noodzakelijk voor ee~· de v;erking. 

Hoewel de vereiste grootte van de 1-::ristall:ijne gobied;jes 

nog niet bekend is, hoeft het Si niet persè eenkristallijn 

te zijn en zonder grote schade voor het rendement mag de 

minimum dikte van de Si-plak 15. :A bedragen. Dergelijke dUlll1ü 

polykrista1lijne plakjes zijn niet meer zelfdragend. Door de 

polykristallijne Si-laag op een drager te laten groeien is 

dit bezwaar te onc1ervangen. Een r.soed.e overeenkomst in eigen=· 

schappen tussen de drager en het plakje, ZOf3.ls uitzettings-
coê'fficient en roosterparameters ( kristr?J.sti"1.lktul;r) nodig. 

Een Si-dr?"ger voldoet vanzelfsprekend, m~1ar de nieuwe cel-· 

configuratie moet eenvoudiger te vervaardigen zijn dan d.e 

oude. 

Het huidige zelfdragende plakje wordt nit Si enkelkristal 
gezaagd. Door een gecompliceerd smeltproces l'J.a:t mEnl het .·:i 

enl;:elkristal groeien. Dit is een veel enere;ie v:t"":::;,ge:nd. proctsB., 

Vloeibaar Si is bovendien zeer agressief. Weinig materialen 

zijn geschikt voor de kroezen W<:tarin het Si gesmolten wordt. 

Door het zagen van de ingot is er veel zaagvorli.es. TJe ronde 

vorm va.YJ. de staaf Si kristal levert roncl,a zonnecellen op. 
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Met ronde cellen is een matige oppervlakte beclekking moge
lijk. Van ronde plakken rechthoekige cellen maken geeft vee1 
materiaal verlies. 

De nieuwe celconfiguratie bestaat in principe 11i t een op een 
Si drager gegroeid dun plakje polykristallijn ~):i , Het win-· 
ningsproces van 8i levert Si poeder op. Bieruit kan een drar . ::t 
gemaakt worden door de poederdeeltjes aan elkaar te sinteren. 
Sinteren is een eenmalige thermische behancleli.ng bij een 
lagere temperatuur dan de smelttemperatuur. Er kc.mt geen 
vloeibaar Si voor en daarom is de materiaalkeuze voo:t' de 
sinterapparatt1ur ruimer. De vorm van de gesinterne dr~ger 
kan, zonder extra inspa.nning, rechthoekig gemoakt W01"dP:rL 

Onderzoek :naar de realisatiemogelijkheden V8.n de gesin.ter
de drager vormt het doel van het onderzoek. 

De realisatie omvat het maken van poeder, verdichten en 
sinteren. Er bestaat een uitgebreide algemene literatunr 
over deze onderwerpen. Gegevens betrekking hebbend op het 
verdichten en sinteren van Si zijn niet aangetroffen. 

Si poeder is goedkoop van derden te betrekJl':en. Hoewel er 
slechts nabewerkingen, zoals reinigen mogelijk zijn, is voor 
de experimenten voorlopig afgezien van het ze..Lf vervaardigen 
van Si poeder. 

Heger.s de lastiger verwerkbaarheid_ van 3i ( ox:i.datie) is het 
poederonderzoek gestart met het verdichten van Ge poeder 
zoals in hoofdstuk 3 is beschreven. 
De literatuur over poeder omvat het gebied Yan het verdicht~.m 
van sojabonen en koffiepoeder tot het verdichten van cement 
en metaalpoeder. Het inzicht in het verdichtingsproces van 
metalen verkrijg4; men vaal{ via elektrische weerstandsmeting
en. Bij de beoorcleling van halfgeleiders s:1eel t de onbe1:::end
heid met het gedrag van d.e kontaktovergangen tussen de kor
rels een storende rol. 
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Over sinteren bestaat een ui teebreide op rnetalen e11 kera

miek toe{';espi tste literatuur. Het meest voo.ckomen<1 e :;inter

mechanisme is diffusie, zie hoofdstul( 4. l~r zijn veel ge

gevens over diffusie in Si. Zij hebben betrekl{ing op doteren. 

en gelden dus voor kleine hoeveelheden .. Bij sinteren vindt 

veel materiaaltransport pl2..ats door zelfdiffus:.Le~ 

Si heeft covalente bindingen. De wisselwerking tussen ~e 

a tomen is vrijwel beperkt tot de naaste buren. ne bindin.gs ... 

energie i.s hoog. 

Door deze faktoren is het sinteren vs.n Si een 1angZ.'' ct. 1 proc· 

Het experimentele gedeelte is in hoofdstul~ 15 besc·hrcve;1.. 

De eerste experimenten waren gericht ov het verkri j \~Fl 

voldoenèl.e mechanische samenhang tussen de Si-poed.erc1.ee1tje;::;, 

Bij een sintertemperatuur dicht bij het smeltpunt leverde 

dit een poreuze drager op. Y'legens eventuele bezware:n wa.ren 

de vervolc; experLnenten gericht op het verkrijgen ·van een 

hogere dichtheid en het sluiten van het oppervlak. 

Conclusies uit de experi1·'1enten en eventuele u:itga:ngspunte;·, 

voor een verder onderzoek staan in hoofdst·uk 6, ter:djl d:'~ 

li teratuu.r-referenties in hoofdstuk 7 zijn vcrm.eld. 
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3. Verdichten van J?Oe9-er. uitganesma te:r:.~~~-~- .G.e..!.. 

3.1 Inleid.ine 

De eigenschappen van Ge lijken veel op die van Si, maar rie 

heeft een veel lager smeltpunt en gedraagt zich minder agres

sief. Daarom ts het onderzoek. gestart met het ~)'erdj_chten 

van Ge poeder. 

De eigenschappen van een poederkolom wordeP. in lî.oge ms.te 

bepaald door de pakkingsdichtheid. Voor het sinteren moet 

deze zo hoog en zo homogeen mogelijk zijn. Gezien ~e toe
passing - substraat voor zonnecel - gr.tat de int(;:t·e:-- ':e 1ro 

namelijk uit naar de elektrische weerstand+ 

3.2 Pakking 

De pakkingsdichtheid is de verhouding tur:;E.~er: (}"? <"3oorte1iJv:e 

dichtheid van het poeder en de soortelijke d.ichthej.d van 11et 

uitgangsmateria.al. 

Theoretisch vari8ert ze bij poeders best~1ande uit ronde bol.!cn 

met gelijlce diameter van 0,52 bij ku.biscr1 ··· tot o, f4 bi.i 

hexagonale bolstapeling. De experimente.le waarden zijn docn:'·

gaans lager, zo zijn met aller.Lei ronde metalen of glazen 

korrels (diameter 40 - 4000 J11 ) waarden gevonden var1 u, 5U 

tot 0,65. Voor onregelmatig gevormde deelt~efl zoals tapioe·. 

en scherp zand vindt men 0,43 tot 0,6? (bijlage 1) .• Zijn 

deeltjes veel kleiner (0,5 - 30}'1) en/of is er een sterke 

cohesie, dan worà.t de dichtheid veel geringer, v:J.n 0,07 tot 

0,44 (bijlage 2). 

Een grote invloed op à.e pakkiniT blijkt een innomoeeni te i t 

in korreldiameter te hebben. Zo heeft een twr~e .k:omponentcm 

mengsel met de juiste diameterverhouding van de samenstr:ü· 

lende deeltjes theoretisch een d.ichthei:i v·"'n 0,86, terwijl 

in de praJrtijk 0,83 bereikt wordt. Ben vierJromponenten meng-" 

sel (1) h!lalt theoretisch zelfs 0,97~, bereikt is 0,9? (2). 

Conclusie: Voor een hoge pa1nringsdichtheirl_ z'.i,jrè 1e Yolgende 

punten vr.:~.n belang: 

1) geen scherpe, hoekige vormen va.r.1 de lcorrel 

2) geen hoge cohesie tussen de Icorrels onderli .. ng 

3) gebruik maken van mengse.ls bestaande uit deeltjes van 

diverse afmetingen. 
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3.3 Model 

Fitgaande vqn een :poeder1.wlom met als re.nël.voorwaarà.en: 

a) De druk Pz is konstant in een horizontaal vlak; 

b) De verhouding K = PzlPr is onafhankelijk van de hoogte z; 

c) Het poeder langs de wand. staat op het pux1t van schuiven; 

kan een volgend model opgesteld worden (fig.i): 

evenwichtsvoorwaarde: Fz = Fw + Fz+L\z 

/j Pz 4/t"vf 
!Jz -=- D Pz 

i.JAwK 
-z 

D 
Pz - p

0 
e 

z 

fig * 1 . Poederkolom. 

1 
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In de opstell.ing, W'lar het poeder samengeperst wordt, is de 

diameter van het glazen buisje 2 mm. Voor i"'w statisch 
glas-metaal is 0,5 ~enomen (3). 
lTet de aanname K :: 1 levert dat f\v k = 0, 5. Gepubliceercle 

waarden van~wk zijn 0,1 voor sojabonen tot 0,22 voor cement 
bij kolommen met ~ > 4 in een stalen silo. 

0.20 
- < - ~ 

0.18 / " < 
' 

~ < I 

~ 0.16 
~ 

I 

stalen silo 0 I 1 m ~ 

~ 0.14 
I< "Mw :: 0,637 ...__" 

7 

1 
0.12 

I 

f 

0.10 
I 

x 
' 
' I 

0.08 I . 
I 

1 2 3 4 5 
~ 

(~) n 

fig. 2 Het produkt I< Jtlw 8ls functie ·~rar: de 

verhouding Lengt.ekolom voor cement, 
Diameterkolom 

overgenomen uit literatuur 1 , blz. 78. 

Vullen we l{.f~ = o, ~ en D = 2 mm in, in cle veX'{:,elijking 1, b1z •. 6 

dan wordt het verloop van de druk in onze opstellj .. ng beschreven 
door: 

P • p e -z 
z 0 ' 

wordt bereikt voor z ~ 0, 7 mm ( f.ig. ~~ ) 
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0 1 

- e-z 
- p 0 

2 mm ___ ......,.. (z) 

fig. 3 Drukverloop in een glazenbui.r1,;e$ 

~ 2 mm, .ft'lwJc ::. 0, 5 

Conclusie: Wil men de drukverschillen klein h01J'~ c~ :J.m1 moet 

met korte kolommen gewerkt worden. 

In de literatuur wordt vrij algemeen een verhoudi~1 . .o: 

Lengtekolom_ < 
Diameterkolom 0, 1 gearlviseerd.. In Oi13 geval lever~ rlat 

voor hei.; glazenbuisje een hoogte van 0,2 rnm op. i).3 pi': Hn, 

iie bij het ,sin-teren gebruikt ':'iijn '!tebhto?n ee 1 y~;r~2:).lding 

L/D ~ 0,07, zodat een geringe inhornogel!.if;~)i '; t·~ v~r.'lac:,~tEHl iB. 
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3.:'\. Meet~t.o.ll_inz. 

De mee tops telli.ng is in onderstaande f'i.g-J.l.u.r geschets-t 

poeder 

Compac 

2Ji' per 
schaaldeel 

I 
I 

emmer 

=r_----, 
l 
î 

-· ! 

• ·-- ~·e~-· ··-·~-----:." 
Keithloy lbO 
Digi tal Multir·ci;;r r.-

Slemens 
Kompensograph III 

fig. 4 • De gebru.i1(te meetopstelling. 

Door. WJ.ter in r1e GmT'lOY' te giêtr~:'\ erf' r~rrtit t{: hr~velen wordt; d('' 

druk p ,gevari~ertl. Gemirldelclr~ benod.ige tijd. hün•voGr ~· î Pli.1:1. 

De mul timetet" <nGet d.e weerst3.n '1 raet 1-:onst::mte Sltroom~ 1)e groot 

l:d.t~:t"'Va...."l wordt stapsgewijze inge8i;elr1 per schJ.albEH'êU~ o:':i 1e ,g-9-

wen8tc gevoe ligheid te verkrij:~en. 

Ze loopt va.a."l 10-3 A bij de 100 Q schaal 

tot 10- 10 A bij de 109 Q '3Chaal. 

Alle bereil~en zijn tijdenG rJ.e TIW t1n:·':Bn gebrui':::t. 

Opwarmen van h~>)t poe(ler na insc(J.akelen ·van d.r-J m~~ter, .is '1 L8 t 

w2 .. a t•geno~n<~.:.l. 

(}emeten is hi;j een Oi11,::,evin.gs"teHifH::.:rJ..tnnr \1'::1n 20 . ., 20° ; • 
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3. 5 Parame_t_eTs 

1) de wa.nC!. (lengte po8der1colu:n) 

2) de korrelafmeting 

3) de korrelvorm 

3.6 Poeders 

Voor alle fijnkorrelige proeven is het ui ter,.;ngspo·~rlt:Jr 

Ge-poeder, bul1Dneer;3t'.l.i1:1 ca. 25 Q cm; gezeefd. :11et; 

zeef :met maaswijdte 38 JA ; in aangezuurr'\ W<:'l.t·':r7 

n:t. SO min. afgegoten; gecentrifugeerd •. :}(~middeld-e 

korrelgrootte 5 ö 10 JA • 

De aparte nabewerkineen zijn: 

of 1) reduceren - oxyderen 

of 2) polystetsen in 2 t-mo3 + 1 :HF, div·erse tijd.en 

of 3) selectief etsen in 1 citroen?int:t:>:' + 1 H
2
0 0 , 

'· 20 minuten. 

Bovendien is een extra proef met Ge-poeder 1 lwJ:'";:-elgroot 

300 - 500 f1 , niet - -:.rel gel!tst in polij::;tets, llitge•roer~î~ 

3.7 Uitkomsten 

3. 7. 1 • Wandinv:1_ç,2d. 

Bij het onbewe:rkte po(~rler (scherpe vormen) is rJe 

invloed Y3Jl de kolomhoogte goed merkbaar ia ie 

soortelijke weerGtancl (fig. 5 ) • De grote wan.J. -· 

wr:i.jYins heeft tot gevolg dat het poeder Yl:=~,l;;: onde:r 

de zu.ieer sterker gekomprimet1!':l W0r:1l; rl:tn het poe•J.c• 

in het midà.er:.stu.J>.:. Hiera8l1. is de grotere eePiid.d.elfle 

soortelijke weer~>ta.nd toe te schrijv·en .. 
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gered u c.. _ g t n"A'f c. 

0,4 0,6 C,ö 1,C' 

_____ __.,. (~) 

D 

< ' i,t:. 1,4 ·• h 
'• 

;:-· 5 ~~g. • De soortelijke weersti,'tnd f ::tls funktie \n::Jn 
'l 

L bij een druk van 1275 kg/ cm.,:. D • 2 rrn;~. 
D 

3. 7. 2. Korrell!:f!!e:tJng_. 

Bi :i het samenpersen van poeder worden er ui twer·.~.'ligc; 

lcrach ten op de poetler1;::olo:n •J.i tgeoefend. ;'/an..nee-r· de 

liD.e,·dre 'olomd.imensies een grootte or,'i_f':l l ~IJ :\ 2 m::J.nJ. 

groter zijn dan de lineaire JcorreldimensieG, mogen we 

aannemen dat de krachten homogeen over de ko:L"rels ver-
3preid worden (4). Wordt er niet voldc:w.:n >tan de;3e ''oor
waarde (fig. 6 ) dan zullen de grootste korrels het 

zwaarste helast worden en indien ze niet voldoende 
sterk zijn breken. 

'\. . ') . .' ) ) , r--.:f; ,..4--' 

Hl 
I 

fig. 6 • Poederkorrels 300 -~ 500 )A • ~ = 0, 62. 
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Bij het persen van de poeders met korrels van 300 ·- 500 , 
wel-niet get!tst, braken een 8.antal grote korrel·:;. -mr ont~~tond 

een ander poeder, met een grote <3preidine; in kor:r·eldiameter, 

:l.2.t ·;Jovendien een grote dichtheid had, omdat rJe fijne brokstuk-· 

ken van de gebroken grote korrels de ntimte tussen de overge~ 
bleven grote korrels zeer goed opV'l.J.l:len. T-Iet samengeper9Le 

poeder heef.t een zeer lage soortelijke weerstand( fig .. 7 ) .. 

Verder 1üijkt dat het ge!tste poeder aanvankelijk eerl lagere 
soortelijke weerstand heeft, maar dat door het verbrijzelings

praces tussen 10 - 100 kg/cm2 het verschil tussen wel-niet 

geMtst verdwijnt. 

Qcrn 

1CCC -- -,__ ____ _ 

~ ( 

1C 1JL' 

__ .,.... (P) 

- - - ~- rlj,et get!tst, 

I! -0 6? D - ' .,. 

n a 2 mm 

10l'f' l\9 I ·, , L 
.·cm 

fig. 7 • De soortelijke weerstand {'J als fttnktie if;_1.;.~ 

de dtvJr p bij poeder met korrels 300 - 500 ;v 

3. 7. 3. Korrelvorm 

De scherpte van de korrelhoeken blijkt 1ran g:rote invlci.~d 

te zijn op het gedrag van de weerstr3.nd als ftmlrtie van de 

drul::. We 1Dmnen 1::1 de grafieken van (i= f(p) twee ge

bieden onderscheiden (fis. 8 ) • 

'3.) Het aartloopstuk bij l!3,ge r1.rn.l\: w::vJ .. r het poeder zich "zet" 

Het aantal raaitpunten tussen de korrels neerot toe, 

terwijl de drttk per raakpunt VT·ijwel ni•::!t vc:r.·an.dert. 

De weersta.:nd neemt sterk af. Dit stuk is niet--elastisch· 
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b) In het volgende gebied. heeft cle nzetting11 van. het 

poeder plaa tsgavonden. De dru.k op cle 1mn takten neemt 

nu toe, de kontal{t oppervlakte wordt groter. 

Qm 
f 

10 

zetten 

2. 
1( .__ __ 

10 0 

-----l ....... (p) 

k' nL•dcpptrv,akKtn 

''lèrgroten 

fig. 8 • De soortelijke weerstanel als funktie 

van de druk. 

In fig. 9 is een over:3Lcht gegeven van cle diverse 

proeven. Uit de figuur valt af te leiden dat naarmate 

de lwrrels scherpere hoeken hebben: 

a) de uitgangspakking slechter is (hoge weerstand~ 

zie ook fig.10); 
b) de interactie tussen d.e korrels groter is, VIT3..ar

door geen glijden la~:.gs elkaar pla,3.tsvindt en het 
aanloopgebied ("zetten") kleiner is (3ie ook 

fig.11 ). 

In fig. ·tois tevens te zien dat het grootste verschil in 
weerstand tussen eerste en tweede maal persen optreedt 

in het ~~'zettings '' ge bie cl. 
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Concl'!~ Wil men een poederweersta.rt'::l bereiken dj.e d.e weer
stand van het uitgangsm~teriaal benadert, dan moeten 

de korrels afgerond zijn. 

/scherp geêtst,korrel 5f' ,~ = 0,16 

,ongel!tst, (alleen breekkant)l,or~'e-1 ~5 1V~-, 
# Cl 0,21 

1gladgeêtrrt (kort) 
( 

! korrel 5 ~. 1 :. o· 10 . D • _~ 
I . 

I 
• I . / 

gladge~tst (lang) 
/ 

/korrel O, 5 ·a 1/1/t ,~::; C., 16 
! 

10
2 ~----,+--~ I I l' 

1 1'0 100 1000 
--l--"""'-· -

10.000 kgÎ
0

m2 

·---1 ........ (p) 

fig. 9 De soortelijke weerr~txnd als :f\l<ktie van de 

dr1.1.k bij poeders met scher~e, aa·:·tgnscherpte en 

afgeronde k<-mten. Het betreft h:U~r steeél.i~ de 

eerste maal sarnenpersen. 
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scherp ge!tst,korrel 5~,~. 0 , 16 

1 glarl geêtst, korrel 0,5 - 1f' 
I * = o, 16 

1(10 1000 10 000 kfj' ~ 
-.o........t•.._ (p) cm 

fig.10. De soortelijke weerstand als funktie van de druk. 
Eerste en tweede maal persen. 

_3 
x 10 

1000 

., 5 L 1" g'ldc' neets•, (kertl ,v,, ·-:=0
1

::, 
' " j . ' i [} 

I ch"p gpë•::-t s ·v"· • .k c=::(11 G d 1,Jc 
~ ~ ~ 1\gtad gr:ëtst (·.angl 1 0.S-~ M 1 ~:=:C',16 

-t-· ~ I 

( E) 1CO ;+++~~ // 
/ /,/ 

t 
10 

I I / 
I I / 

I / / 
I/ I 

I/ I 
I / I 
/ / 

// I 

10 100 1000 
__ ___...., (p) 

10.00[ kg/ 2 
,-cm 

fig. 11. De relatieve verkorting E. = ~JI; als funktie van 

de drQk bij de eerste maal persen. 
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4. Principe van sinteren. Bestaande inzichten, in het bijzonder 
voor Si 

Bij de vervaardiging van voorwerpen uit poeder :Ls het 
sinteren de laatste stap. Hierin groeien de poederdeel
tjes aan elkaar. Er ontstaat een sterke samenhang. Vaak 
gaat de korrelige uitgangsstruktuur verloren. 
Men onderscheidt drie stadia: 

1. eerste fase: nekgroei tussen c1e deel·r;je:3 (fig.12,.13) 

2. overgangsfase: het sluiten van de poriên tussen de 
deeltjes 

3. eind fase: korrelgroei, pori!n ve r7::Lx;er .'Ue:·:Ln 

nee:nt de dichtheid sterk toe. 

4. 2. Eerste fa.s~ __ sinteren 

4 • 2 • 1 Algemeen 
Het Si poeder dat voor het sinteren gebrni X r. wo:~:·d +, be
staat uit ongelijke ~torrels. Het vormt een zeer moei"
lijk te beschrijven systeem. Men vereenvoudigt l)i.i r1' 

beschouwingen al tijd naar eer1 ideaal poeder d.a t bestaat 
uit ronde bollen van gelijke diameter, figuur 12 .. 

/!\' --_·7. 

. . ~ . 

\/ 
\ 

/ "(b) 
f 

. ;,(" 
'· 

. .,. >A 
/ / 

(a)ongesintr-:rd 
-(b)eerste Î ~se 
( c )overga.ngsf:J . .SI~ 

fig. 12. Schematisch overzicht van de eerste sinterst!-~d ia .• 
De gearceerde vlakken zijn de doorsnijdingen van àe 
bolvormige poederdeeltjes. In de eerste sinterfase 
is het oppervlak van de nekdoorsned.e < 0, 2 x het 
oppervlak van de grootste boldoorsnede (5,6). 
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--, 

Gesinterd Si substraat 16 uur 1360°C 

i 

' 

~~-
L ________ - - ----- :.""· _______________ ____ - -- --- ----- ---- ---- - - -- -----·· -- -

) 

I 
I 

I 
___ i 

fig.13. Si poeder 16 uur gesinterd op 1360°C 
De gearcee~e gedeelten geven de 
gevormde nekjes tussen de Si korrels 
aan. 



-18-

Bij de nekgroei doen zich twee mogelijkheden voor: 

1) de afstand tussen de middelpunten van de bollen blijft 
konstant (fig.14A). Er treedt geen krimp op. Het 
materiaal ~Toor de nek is aaJ.1gevoerd van een verder 
gelegen gedeelte van het boloppervlak. 

2) De afstand tussen de middelpunten wordt kleiner 
(fig. 14B)met als gevolg krimp. Er is materiaal v-an 

het midden van de nek naar de buitenkant verplaatst. 

(A) 

(A) geen krimp 

(B) krimp 

(B) 

fig. 14. gen voorstelling van de nekgroej tu.ssen twee 
bollen gedurende de eerste sinter fase. De 
pijlen geven de mogelijke materiestromen aan. 
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In beide gevallen is het materiaaltransport veroorzaakt 
door het druk/verschil dat er heerst tussen het nekopper
vlak en de rest van het systeem. Het drukverschil is het 
gevolg van de oppervlakte sp~ing en de verschillen in 

afrondingsstralen. Er valt af te leiden ( ( 7 ) en bijlage 3 ) 
dat voor de druk in het nekoppervlak bij benaderlnt, geldt; 

r oppervlakt esi;annin{; 

f kromtestraal v~·tn he·t 

nekoppervlak 

De onderdruk is in overeenstemming met de naar buiten ge
richte kromtestraal van het nekoppervlak. 

Voor Si deeltjes met een grootte van 10;M 

groter dan 1 500 kg/ cm2. 
de onderdruk 

Door het drukverschil is de verzadigde dampspanning boven 
het nekoppervlak lager dan boven het naaetlic;gende 'bolle 
oppervlak ( 8 ) • Voor het verschil t:.P is af te leiden dat~ 

P
0 

druk boven vlak oppervlak 
V molair volu..1.11e 
R gaskonstante 
T absolute temperatuur 

Geheel analoog geldt voor het verschil ~ C in vakature 
concentratie: 

C~ vakature concentratie bij 

eerJ vlak oppervlak 
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4.2.2. Mechanismen 

4.2.2.1 Vloei 
Wanneer het materiaal viskeuze- of plastische vloei 
toelaat. kan er door het drukverschil materie van het 
midden naar de oppervlakte van de nek vloeien 
(fig. 14B). Wegens de kristalstruktuur van 3i komt 
vloei niet voor. 

4.2.2.2 Damptransport 
Door de hogere verzadigingsdruk in de nek kan ar con
densatie optreden van materiaal dat van het verderge
legen boloppervlak verda~pt is. Daar 31 ee~ zeer lage 
verzadigingsdruk (bijlage 4 ) heeft kan geen grote 
materiestroom optreden. 

4.2.2.3 Diffusie 
Het belangrijkste sintermechanisme is zelfdiffu.sie. 
Dit kan bij verwarming in een rooster optreden door 
het plaats verwisselen vanvakaturesen atomen (fig.15) 

• • • • • • • • • • • • • • • . 
• • • • • • • • J..,Q(., . . • • • • . . I • • • • . • • j • • • • . . . . • • 
• • • • .. • • • • • . • • . . J,...," ... 
• , • • • • • • . • • • .. • • • 

fig. 15. Zelfdiffusie door plaats verwisselen va1i een 
vakature en een naastgelegen atoom. (9) 
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Voor de resulterende materiestroom J geldt: 

De zelfdiffusie coeff. 
~ vakature concentratie 

Grad. nvac is bepaald door de geometrie. De zelf
diffusie colfficient De voldoet aan de betrekking: 

In de literatuur (10) is gevonden: 

en 

2 -1 1800 exp ( - 4,86 /kT) cm s 

D • 9000 exp ( - 5,14 /kT) cm2 s-1 
e 

De activerings-energie van een. vakature 
Ev ~ 2,5 eV (vergelijk verdampinga-energie ~~ 3,2 eV). 
De sprong-energie Es= 0, 33 eV. Als de zelfdiffusie 
het gevolg zou zijn van verwisseling van atomen en 
vakatures geeft dit een activerings-energie: 

Eact ~ 2,83 eV. 
De werkelijke gemeten energi8n (= 5 eV) zijn veel 
hoger. Welke mechanismen precies een rol spelen is nog 
niet duidelijk. 

De bovenstaande gegevens zijn van toepassing voor 
diffusie in de bulk. Maar bij het sinteren kan er ook 
materiaaltransport over de korreloppervlakken en langs 
de korrelgrenzen plaatsvinden (fig. 16). 
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deeltje 1 

deeltje 2 

1. oppervlakte diffusie 
2. korrelgrens diffusie 
3. volume diffusie van Je 

korrelgrens naar het 
nekoppervlak 

4. volume diffusie v~:1n het 
boloppervlak naar het 
nekopi•ervlak 

fig.16. Verschillende diffusie wegen. De pijlen geven 
de richting aan van het materiaaltransport 
( 11). 
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De diffusie snelheid langs het oppervlak is veel groter 
dan door de bulk. De diffusie snelheid lange de korrel
grenzen ligt er tussen in (fig. 17). Voor de activerings
energie geldt het omgekeerde. Hierdoor kan bij hoge 
temperatuur bulk diffusie gaan overheersen. 

TEMPERATUUR °C 

- 7 

0-1/ 

L') 

0- IJ 
_J 

--IS 

7 

-- .. ·-· --- ,L __ _ 

6 S" 4 3 
lx lO"(K) 
T 

fig. 17. De diffusie-coêfficient als funktie 
Yan de temperatuur van thorium in 
wolfram ( 12) • 

4.3. Overgangs- en eindfase 

4.3.1 Korrelgroei 
Het belangrijkste ~nechanisme is korrelgrensdiffusie. 
Soms treedt vloei op. Theoriên voor covalente stoffen 
zijn niet gevonden. 

4.3.2 Poriêndiffusie 
Door een temperatuurgradiênt kunnen de poriên naar de 
heetste kant van het materiaal diffunderen ( 13 ), zie 
fig. 18. 
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T, 

fig. 18. De diffusie van een porie door tempe
ratuurverschil. In de porie vindt 
materietransport plaats van de heetste 
naar de koudste zijde door: 
1 ) damptransport 
2) oppervlakte diffusie 

Mengsels. 

Inl.eiding 

T < T 
! 2 

De zelfdiffusie wordt sterk be!.nvloed door veront
reinigingen. Bovendien blijft het sintermechanisme niet 
langer tot zelfdiffusie beperkt. 
Een bijzonder geval treedt op als de sintertemperatuur 
hoger is dan de smelttemperatuur van een van de 
komponen ten. 
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4.4.2 Homogene mengsels 
Hiermee wordt Si poeder bedoeld dat samengesteld is uit 
deeltjes die uit homogeen verontreinigd bulkmateriaal 
gemaakt zijn. 
Van de verontreinigingen kan in het algemeen gezegd 
worden dat een donor de zelfdiffusie versnelt en een 
acceptor de zelfdiffusie vertraagt. 
Daar de diffusie snelheid van de komponenten in het 
mengsel meestal ongelijk is krijgt de nek een andere 
samenstelling dan de deeltjes (bijlage 5 ). 

4.4.3 Inhomogene mengsels 
Het zu.ivere Si poeder kan met poedervormige veront-· 
reinigingen (Al, Ge) gemengd worden (fig. 19). 

fig. 19. Poedermengsel 
De grote deeltjes Z1Jn van zuiver Si 
De kleine deeltjes zijn de verontreiniging. 
Voor de experimenten is Al of Ge genomen. 

De oplosbaarheid van Al in Si is 3,4.1018 at/cc bij 
de enteettemperatuur van 577°C ( ( 14 ) , bijlage 6 ) • 
Als er een overmaat Al wordt toegevoegd zal er tijdens 

het sinteren een laagje Si-Al eutect tusse11 de deeltjes 
gevormè. worden (fig. 20). Afhankelijk van de sintertem

_peratuur kunnen zich in het eutect Si kristallen bevinden 
die bij het afkoelen zijn afgescheiden. 
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Welke sintermechanismen er werkzaam zijn is moeilijk 
te overzien, zeker als het Al tijdens sinteren ook 
nog in vloeibare fase voorkomt (fig. 21). 

----Si-Al eutect 

------si kristal 
I 

/ 

fig.20. Een gesinterd inhomogeen Si-Al mengsel 

fig. 21. Een model uit de li teratu11r ( 15, 16) 
LIQUID-PHASE SINTERING 
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Geheel anders is de situatie bij Si-Ge mengsels. Deze 
zijn volkomen oplosbaar in elkaar (bijlage 7). Het 
toegevoegde Ge kan zich homogeen door het Si verdelen. 

4.4.4 Eenzijdig inhomogeen 
Voor de verdere opbouw van de zonnecel is het vol
doenél.e dat het oppervlak van het Si substraat dicht is. 
Het oppervlak van een gesintarde pil is te sluiten door 
een .U folie op het oppervlak te smelten ( fj_g. 22, 23), 

zie blz. 28. 



(A) 

(B) 

(C) 

fig.22. 
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--- Al folie 

-- porie 

... - Si 

- ál + Si 
(vloeibaar) 

Het verdichten van het opper'ltlak van een €'ft
sinterd Si-substraat met Al folie. 
(A) Het Al folie is op het vlak geslepen op

pervlak van de gesintarde Si tablet geperst 
(B) De temperat,J.ur is ~ 1100°C. Er is een flinke 

hoeveelheid Si van de bovenzi.jde van het 
substraat in het vloeibare Al opgelost. 

(C) Na afkoelen zijn Si kristallen uitgescheiden. 
Deze beginnen vanaf de substraatzijde te 
groeien. 
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14--1 ') 0 /"' --1 

Al folie 0,1 mm op Si pil 1 uur 1100°C 

(A) (B) 

fig.23. Bovenaanzicht van een Si pil, 
die met Al folie is gesloten. 
(ge deel telijl~) 
(A) geen folie 
(B) met folie gesloten 

_j 

------ Si kristal 

_ -Al-Si 
eu.tect 
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Het analoge experiment met een Ge coating op een ge
sinterde Si pil had geen resultaat. Wegens de goede 
oplosbaarheid is à.e inhomogeni tei t van het oppervlak 
weer snel yerdwenen. 
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5. Experimenten 

5.1. Inleiding 

De experimenten zijn zeer gericht op het verkrijgen van 

een bruikbaar Si substraat. Dit heeft de mogeli;}kheid O":t 

allerlei parameters volledig te onderzoeken beperkt. 

5.2. Uitvoerings parameters 

Deze zijn in drie kategori!n, behorende bij 

1) het poeder 
2) het persen 

3) het sinteren 

te verdelen. 

5.2.1 Het poeder 
Het uitgangs Si poeder. Fabrikaat: 

Riedel - De I-Ia#!n t\.. G. , 
Seelze - H:1,nnover 

De gemiddelde korrelgrootte is 20~ 

De zuiverheid van het poeder is minirnól~Ü 97'%. Over de 

r-tard van de verontreinigingen is niets bekend. 

Verondersteld wordt dat door het malen met stalen k:ogel:':J 

hf~t oppervla.l-: van de poederkorrels met ijzer veront
reinigd is. Het ijzer t~3 met een warme 'FICl oplossing ( 1 O:b) 

verwijderd. 

~?ijnpoeder, met een korrelgrootte van 3 JA, is d.oor het 
malen van het gezuiverde poeder verl<:regen. De reeml taten 
hiermee geven hetzelfde beeld als bij 20~ korrels. 
Door Al of Ge poer3.er aan het gezuiverde poerJ.er to::; Î~e 

voegen zijn de mengsels vervaardigd. 

Al: Balzers 99,5% zuiver 
Ge: zie blz.10, p~r. 3.6 Poeders 
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5.2.2. Persen 

De persopstelling is in onderstaatHle figuur getekenrl" 

.~ (C) 

- (D) 

fig. 24. Opstelling voor het persen Yan het poHcler. 

(ft) Persmatrijs 
(B) Pil (poeder) 
(C) Hydraulische pers 
(D) Pomp 

De persdruJc was met een nauwkeurigheid van + 2 5 kg in te 
stellen. 
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Als persdruk is 1000 k.g/cm2 gekozen. In fignur 9 
is te zien dat Ge poeder zich doo goed gezet heeft. 
Uit de verdere experimenten blijkt d~.t dit ook voor 
Si geldt. 

5.2.3. Sinteren 
De experimenten zijn in twee sinteropstellingen uit

gevoerd. 

1) Vacuum klok. 
Hierin kon gedurende een korte tijd (max. 30 min.) 
tot een temperatuur VA.n 1500°C verwarmd worden. 

Door stralingeverliezen WSI.S er een temperatuur·· 

gradiênt van 50 à 100°C over de tablet. 
'Tvegens de korte tijd en de grote tem paratuur 
gradi!nt zijn deze experimenten gestaakt. 

2) Kanteloven. 
ne succesvolle experiment en z~Jn in een lm.n.tel
oven uitgevoerd (fig. 25). De 3i pil bevond, zich 

in een kwartspijp die vacuum gezogen kon wor1en 

en waarin daarna Ar+ 4"% H2 werd in.~elaten. 
Tijdens het sinteren heerste er in de kwartspljp 
een geringe overdruk (0,05 atm.) 

De temperatuur werd binnen een interval van 10°C 
g•3regeld. 
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(A 

- -(F) 

(H) 
/ 

' 
(E) 

(A.) waterkoeling 
(B) kwartspijp 
(C) kanteloven 
(D) kwartsdrager 
(E) geperste Si pil 
(F) ballon 

\ 
(D) 

(G) vacuumpomp (10-2 Torr.) 
(H) gasfles (Ar+ 4% H2 ) 

fig. 25. Opstelling om in een gas atmosfeer te sinteren. 
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5.3. Beoordelingskriteria 

5.3.1 Door het meten van de doorsnede is de groei van de nek 
het meest direkt te bepalen. De Proeven met de benodigde 
ge!dealiseerde omstandigheden zijn nog niet uitgevoerd. 
Daarom moeten de indirekte effekten zor.1ls krimp, licht
reflektie, mec~anische en elektrische eigenschappen de 
informatie opleveren. 

5.3.2. Krimp 
Deze l<an bij 3i alleen c'l oor korrelgrens diff1.J..1ie en 

volume diffusie veroorzg.akt worden. De krimp is volgens 
de li teratuttr tijdens de eerste sinterfase be~_"::r1d tot 
4 ! 6 ·!h. De krimp is via d.e diameter en de ë.ikte bepaald. 

De dikte metingen van de pillen zijn gedaan 1·~et een 
Compac, type 523 GL. Schaalverdeling 10 ;V' per schaaldeel 
en een meetnauwkeurigheid van ± 2JA. 
De diameter is gemeten met een schuifmaat nonius 50J" 
per schn.aldeel; meetnauwkeurigheid van ± 25;-t. 

5.3.3 Elektrische eigenschappen 
De elektrische weerstand vm1 een Si pil uit de eerste 
sinterfase is opgebouwd uit een serie- en parallel 
schakeling van deelweerstanden, die de nekweerstanden 
tussen de korrels en de eigenweerstand van de korrels 
representeren. 

De elektrische weerstand van de pillen is gemeten 
volgens de methode v.d. Pauw (17). 

Als we aannemen dat het kontaktoppervlak tussen twee 
bollen klein is ten opzichte van à.e bolstraleD, dan 

geldt ( 18) voor de elektrische weerstand R+ + V'lP het 
Jo~..." 

geheel: 

zie fig. 28. 

2 ~0 
fT X 

P is de specifieke lo weerstand van het 
bulkmateriaal 
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Fig. 28. Twee tegen elkaar gedrukte bollen. 

Dat Rtot. evenredig is met ~ en niet met 1 i-'- komt omdat 

het korrelmateriaal naast de nek een serieweerstand 
vormt die eveneens van de nekdiameter afl1.angt. 
Als het nekmateriaal afwijkt van het korrelmateriaal er. 
een lagere soortelijke weerstan.d heeft, blijft de e·ven
redigheid vrijwel bestaan. 
Als het nekmateriaal een veel hogere soortelijke weer-

stand ? nek heeft, da~ g8at gelden: 

2 ~nek h 
Rtot.= n x2 h is de hoogte van 

de nek (fi~. 28) 

Bij de beoordeling van de gemeten activeringsenergi8n 
moet met bovengenoemd effekt rekening worden gehouden. 
Met een kleine nek, of nekmateriaal met hogere soortelijke 
weerstand dan het korrelmateriaal, wordt E t van de nek ac • 
gevonden. In het andere geval een combinatie van E t ac • 
van de nek en Eact. van de korrels. 
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5.3.4. Mechanische eigenschappen 
De vormvastheid varieert zeer sterk in à.e eerste fase 
van het sinterproces. Verschillende beoordelingsmetheden 
voor de diverse stadia zijn nodig. 

Het eenvoudigste is de bestendigheid tegen borstelen te 
bepalen. Geperste ongesinterde, of zeer ljcht gesintarde 
pillen verliezen hun vorm. Het borstelen van pillen met 
een goede nekgroei heeft geen enkel effekt. Van deze 
pillen is met een driepuntsbelasting (fig. 27) de bret.ik
sterkte bepaald. 

F 

r F 
3 .E 3 

J 

Fig.27. Het bepalen van de breuksterkte. 

5.3.5 Oppervlaktedichtheid 
1Us dichtheid van een materiaal groter wordt neerd de 
reflektie toe. De hoeveelheid teruggekaatst licht geeft 
dus informatie over de voortgang van het sinter:proces. 

Door steeds een laagje van de pil ~J,f te slijpen en dan 
de refle1ctie te meten kan iets gezegd worden over cle 
homogeni-teit. 
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Als meetopstelling is een mikroskoop gebruikt die extra 
voorzien was V8Il een lichtgevoelige :3i cel (fig. 26) • 

~------

1 . ~ . (A) 

(B) 

(F) <:f "------~· 
(C) 

(D) 

- (E) 

Fig. 26. Meetopstelling voor het meten van d.e licht
re:f.lektie. 

(A) voltmeter 
(B) Si meetcel 
( C) mi1{ro slmop 
(D) gestabilü:~ee-rde voeding 
(1i1) Si pil 
(F) oog 



-39-

5. 4. Re sul ~a te~ 

5.4.1 Inleiding 
"f)eze zijn sterJ-e gebonden aan het verkrijgen van een 

bruikbaar Si substraat. 

5.4.2 Krimp (variatie in dichtheid) 

De dichtheid als frmktie van d_e sintertijd is in fig. 29 

gegeven. Parameters zijn sintertemperatu\lr en persdrnk. 

De gevonden waarden zijn in goede overeen.:d:ernming met 

de litera/~'lUr (eerste faf3e :3i.nteren: krj_·np 4 \ 6 ·~ ). 

'Sen trajekt w~1.arbinnen de grootste krimp optreed i; 

is :1.iet aan te geven. Na 70 uur in nog geen eindwaarde 

b-:;reikt. 

De sterk verhoogde persd.t:•u.k heeft geringe invloed. .. Dit 

is in overeenstemming met wat voor Ge poeder gevonden 

is. 
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~ 

}. T-----.. -1 
.~--~~----~------! 

l 

2 10 20 

fig. 29. De dichtheid als fun.ktie van de sinterti.jd. 

x f1l 1360° rt persdi'11k 1000 kg/ 2 "· sinter ·~ cm 

+ Tsinter 1270° ,''! persdruk 1000 kg/
0

m2 ' 

0 Tsinter 1360° c persdruk 4000 kg/
0

m2 

De dichtheid V!3.n à.e geperste, engesinterde pil 
( 20 )" korrels) is 63 ± 1 %. 

E'lektrisch~ eigensch~ppen 

Activeringsenergie 
In fig. 30 is d.e soortelijke weerstand als funktie van 

uur 

de temperatuur vnn de pil gegeven. Parameter is de sinter· 
tijd. 
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Fig. 30. De soortelijke weerstand als funktie van de 
temperatuur van een gesintarde pil. 
Korrel 20 )4 ; sintertemperatuur 1360° C. 

De hieruit bepaalde activeringsenergi!n zijn: 

E act. 
eV 

Sintertijd 

uur 
----------4---------~ 

0 06 
o;o4 
0,085 

2 
20 
70 

X1C 
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De activeringsenergi8n zijn zeer klein. De verschillen 
zijn van geen betekenis. 

5.4.3.2 Weerstand 

.n.. cm 

1.2 

1.0 -

In fig. 31 is de weerstand als funktie van de sinter
tijd getekend • 

ï 

( ~) 0.9 
1. 

l 

r 
0.6 

0.4 

0.2 

0 

/ 

1 2 

T --->< *--- ..... .L 

I I 
70 100 uur 

Fig. 31. De soortelijke weerstand ( ~) als funktie van de
0 sintertijd. Korrel 20 )Ä ; sintertemperatuur 1360 C. 

De elektrische weerstand die bij twee uur gemeten wordt is 
hoofdzakelijk de nekweerstand. Uit visuele waarneming bli;jkt 
dat de grootste nekgroei tussen 2 en 20 uur plaatsvindt. 
Gezien de kleine verschillen in activeringsenergie bevestigt 
de daling van de elektrische weerstand de verandering van 
de geometrie. 
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5.4.4. Mechanische eigensc~appe~ 

kg/ 3 
;

1
mm 

0 

In figuur 32 is het verband tussen de breekster·kte Fb r. 
en de sintertijd gggeven. 
Daar de mechanische sterkte evenredig is met de derde 
macht van de dikte D van de pil (zie bijlage 8) is door 

n3 gedee-ld. 
De grootste toename van de sterkte vindt plaats 't1.1ssen 
2 en 20 uur, wat in overeenstemming is met de sterke 
nekgroei in het betrokken tijdsinterval. 

Fig.32. 

x 
<!:--------
>< 

x 

De breeksterkte als ~nktie van de sintertijd. 
Korrels 20~ ; Tsinter • 1360° G; U = 1 à 2 mm. 

Met de3·elfde opstelling is een pil van zuiver Si kristal 
getest; resultaat: 

Het kristal is ::::=: 4 x sterker dan het gesintarde 
materiaal. 
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Conclusie 
Uit de experimenten blijkt dat de eerste fase vw. het 
sinterproces binnen 20 uur voltooid wordt. 

Uit de metingen is de snelheid van de nekgroei niet 
te bepalen. De krimp duidt op korrelgrens- en velrune 
diffusie. 

Oppervlaktedichtheid 
Uit de eerste lichtreflektie metingen blijkt dat :ie 
dichtheid op 1 00 _,M onder het piloppervlak kons tfl.nt i r; 

en zijn hoogste waarde bereikt. (Het betreffende stage
verslRg wordt binnenkort uitgegeven). 

Mengsels 

5.5.5.1 Inhomogeen 
De pillen gemaakt met inhomogene mengsels (Ge 5% en 
Al 5 :!&) hadden een sintertijd bij 1360° C die 10 x 
korter was dan de Si pil van Zld ver poeder. 
De resultaten waren echter onbevredigendr daar de 
pillen grote gaten vertoonden. 

5.5.5.2 Eenzijdig in.~omogeen 
!11et een Al folie (dikte 100 _,.M ) is het oppervlak va:n 
een .:?.a:ngeslepen, gesintarde Si pil (korrel 20r; 

Tint =1360° C; t . t = 20 uur) gesloten. 
S • Sl.!l • 

Het gesloten oppervlak heeft een fijne ruwheid. 
De hoogteverschillen zijn kleiner dan 3)" (zie fig.23, 
blz. 29). Dit is veel beter dan de open pori8nstruktuur 
(zie fig. 13, blz.17). 
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6• Discussie en Conclusies 

Er is een realiseringsmogelijkheid voor het sinteren VFm 

Si poeder. Het sinterproces verloopt snel tot ee:n vrijwel 
complete nekgroei. Voortgezet sinteren, WB,arbij .. rArklej.nint 
v~n poriên optreedt, is nauwelijks waarneembaar. 
Het resultaat is een mechanisch sterke, poreuze pi.l rtet eEm 
lage elektrische weerstand. 

Door het poreuze oppervlak te verdichten is de brui'~rlru.r·--· 

heid te vergroten. 

De bruikbaarheid als substr:3-at voor de cel is nu in c:n{tc > 

zoek. Hierin word.t de meest geschikte combinatie gekozen 
uit: -methode van groeien van de Si laag- en -de opperv1~1kte 
eigenschappen van het substraat-. 

Er zijn voldoende startpunten voor verdere verbeterin,?en 
om tot een - voor volgende processtappen - goe-:i bruik:bare 
pil te komen. 
Twee verschillende benaderingen in de uitwerking v2~ rreze 
punten zijn mogelijk. 

1) Onderzoek van de ruimte die opgespannen wordt door de 
bekende parameters: 
sintertijd, sintertemperatuur, sinteratmosfeer; 
pe:::-sdruk; poeder·bewerkingen. 
f.,:et deze kennis het hui.dige proces gaan optimaliseren .. 

2) De inhomogeniteitseffekten die optreden direkt onder
zoeken om snel tot een verhoogde bruikb~larheiël a.Ls sub
straat voor een zom1ecel te komen.Deze effekten zijn: 

1) de waargenomen maar nog niet verder onderzochte ver
schijnselen als: 
- incidenteel gedrag van het oppervlak (v.Liesvorming) 
- partune korrelgroei 
- verschillen tussen boven- en onderzijrle pil 
- holtrekken bij het sinteren 

2) het verschil in materiaalsamenstelling tussen de nek en 
de 1correls. 
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16 PRINCIPLES OF POWDER MECHANICS 

Closely graded spberical granules ( 1 i t • ( 3 ) ) · 

These granules have fractional solids contents substantially indepen
d~?nt of their size and near 0·62 (Table 2.1). For the looser packings, 
the fractional solids may be 0·60 and for the tighter it may be 0·64. This 
narrow range for random packings may be compared with the solids 
C(mtents of the regular arrangements of equal spheres (Graton and 

TABLE 2.1. Fractional Solids Contents of Packings of Closely Graded 
Spherical Granules 

- -- --------------

Souree of data Material 
Si ze Fractional 

i (11) solids content 

I 

Graton and Fraser (1935)1 Regu/ar packings of equa/ i 
spheres: : 

0·52 Cu bic 
Tetragonal 0·60 
Rhombohedral 0·70 
Hexagonal 0·74 

------
! Random packings of 

spherical granules: 
Loose Tight 

Westman and Hugill Poppy seeds 1000 0·60 

(1930) 
Lead shot 4800 0·63 
Lead shot 1800 0·63 

Fraser {1935) Lead shot 18/35 mesh 1500 0·63 
Sulphur shot 18/35 1500 0·63 

mesh 
Brown and Richards Glass beads BI 1010 0·59 0·65 

(Table 1.1) 
Glass bcads B2 250 0·59 0·65 

\1cGeary (1961) Steel shot ' 3150 0·625 
Steel shot 280 0·625 
Tungsten 40 0·595 
Aluminium shot 40 0·610 

Scott I 1960) Steel balls (oil coated) 3150 0·60 0-64 

Ma..:rae and Gray (1961) 1 Polystyrene beads 3050 0-60 0·63 
Glass beads A 3200 ()·62 0·645 

Lead shot 3000 0·625 0·625 

---------- -- --- -- ·------------ ----- ----- - ------- ·- --- -----

1 

t 
• 

PACKINGS 17 

Fraser, 1935): these range from 0·52 for the cubic to 0·74 ft'r the hexa
gonal arrangement so that random packing, tlwugh intcrml'Jiate hc
twcen the extrcmes, inclines slightly tuwanJs thc looscr packin&' \lac
rae and Gray (1961) have shown how difficult it is to huilt up regular 
arrangements by mechanica! mcans. lhis difficulty is accentu.1teJ hy 
the most minor departurcs from sphericity or frnm equality pf ~ïte. In 
practice, thercfore. randomncss wo ulo seem t~> he ine\ itable. 

Closefy graded irregular granules 

These granules have fractional soliJs content:. indepenJent t'f ::.ize 
and Iower the greater their shape departs from sphericity (Tarle 2.21. 
Also the range from Ioose to tight packing is greater than that ft,und for 
spherical granules. This is partly because the loose packing for these 
materials was obtained by fluidizing a bed in a 7 cm diameter anJ JU cm 
tall cylinder, and then slo\vly turning ofT the tluidizing air. thus alll)\\ing 
the bed to settie gently-. 1he fractional soliels content range:-; fwm 

TABLE 2.2. Fractional Solids Content of Gradcd Ci ranular l'.._m Jer~ 
(Brown and Richards; cf. Table 1.1) 

Fractional sol!J< C<'ntent 
Code Material 

Loose Tighr 

BI ' Glass beads 0 59 t)-li5 

B2 Glass bcads 0·59 0·65 
x Rounded sand 0·5(J 0-65 
T Tapioca 0·51 (1 65 
Yl Sharp sand 0·48 0·5~ 

Y2 Sh:ur sand 0·48 0 ,., 

Y3 Sharr ;;and 046 0-55 
C2 Co::~:. 0·43 0·5S 
Cl Cva' 0-47 0-57 
C3 C·.).J.~ 0·46 0 57 
C4 ( c>:d 0-43 0 '7 
CS C~t):! 0·43 0·)(1 

-·-- ---

C6 c ~!! ·150 BS::-. O·SO 0·62 



... 

Bijlage 2 

• ~<(' • - ... ~ ' ' ~ • • • 

,: - • > ' • " \' •• '>• I• !1>': 

•• 

22 PRINCIPLES OF POWDER MECHANKS 

TABLE 2.3. Fractional Solids Content of Some Fine Powders 
(Neumann, 1953) 

[Reproduced by permission of the North Holland Publishing Co.] 

! 

Code I 

a 
b 

c 

Material 

Relatively free-flowing hard 
particles: 

Microsphercs, arnorphous silica 
Cubes and octahedra, calcium 

fluoride 
Elongated cryslals, anhydrous 

sodium carbonale 

Cohesive powders: 

d Pigment of titanium oxide 
e Refined kaolin, soft and porous 

aggregates of 0· 5 ft crystallites 
f Natura! fullers' earth, aggregates 

of O·OI-0·1 ft crystallites 
g Activaled fuller's earth, more 

spongy than f 
h Portland cement, irregular 

particles 
Sclf-raising flour, disc-shaped 

particles 

25--50 
30 

(100) 

(0·5) 
2-10 

10-15 

5-·25 

5-15 

(25) 

Fractional solids content 

-~ooset !Tap~~~;r~m~§ 
1 __ 

11

presse 

0·35 0-42 0· 38 
0·58 0·67 I 0·64 

0·18 0·31 i 0·31 

0·14 0·22 0·29 
0·07 0·12 0·26 

0·26 0·40 0·41 

0·14 0·24 0·27 

0·29 0·48 0·47 

0·27 0·44 0·56 

----------

• hgur('s in brackets are approxirnatc. 
t l.oosely packed powdcr puured in fine stream into 25 cm3 measuring cylinder. 
~Cylinder droppcd I cm at 220 taps per minute for sevcral minutes. 
~ Comprcs.,cd at 5·15 kg/cm2 in a pcrmcability eelt. 

Coordination numbers 

Coordination numbers have been mcasured for equi-sizeJ granules. 
Smith et al. (I<J2<J) used lead shot and acetic acid which, on draining 
away, dcveloped snpll. white rings of corrosion product at a contact. 
What appears to be a more precise procedure was rcported b) Bcrnal 
and Mason (19ó0). who soakcd packings of ball-bearings in paint; 

I 

I 

I 

I 
i 
I 
i 
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----

In de figuur is een sterke vergroting van em1. gedeel tç3 van 

een nek getekend. We kunnen de krachten ~ls gevolg van de 
oppervl8.kte spanning '{ (N/m) op het oppervlakje A..'3CD ui 's

rekenen. 

-"' De totale kracht F op ABCD is: 

F = F1x+ F2xt F11+ F2 T' (vectori~el) 

Fx = Ó AD 
w :::_ Y "B ~ .. p (J 11r-

' 

als we 9 zeer klein nemen: ÄB = xe en AD ~ f8 
ingevuld: F ·Yre x u 

F = 2(Fx sin~+ :tf sin ~) =0<-2f9sin ~+ 2x9sin ~) 

hierin brengt het minteken tot uitdrukking -dat Ff naar buiten is gericht. 



Bijlage 3 B 

De resulterende spanning~ werkend op het oppervlakje ABCD 

(oppervlak = (x a). <re) is: 

Fig. 

Uit figuur 

~ r; 1 ., 1 (;) = y l(- -)+< -)] o r x 

i 
i 

I 

lé\ 
i 

voor X<< a 

r\ \ 

~~---?~ 
I ~ 

f-x--J 

r= 
Volgens de de fini tie van het eerste fase sinteren is !.< 0, 4 a 
maar dan is ook ) <<x. 

Dit geeft voor d : 

Toegepast voor Si poeder: 

straal van een deeltje: -6 a a. 10.10 m 

-6 X<< a neem x :=0, 1a ~o-= 10 m 

2 -9 p _ x __ O, 5.10 · m 
l -- 2a. -

Voor Si 'Q=0,73 N/m (Handboek of Physics) 

~r- 1 500 kg/ cm2 
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Bijlage 5A 
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SINTERING 301 

Fig. 14. The neck between two wires prepared from homogenized Cu+ 4.5 at.% Ag alloy after sintering 
at 920~C for 10 min. Magnification 500X. 

and the flux difference tlJ is equal to 

d(V5XA) 
tlJ =JA -JB = Aodt (54) 

which is the rate of accumulation of atoms A in the volume of the neck V and 
ofthe areaA 0 . Equations (52) and (53) together with the Gibbs-Duhem rela
tion yield 

I . ap.A 
tlJ=-kT {(XADA-XBDB)'lJlv+XA(DA +DB)aX 'VXA} (55) 

A 

In case of the welding of two spheres or wires together 

-yQ 5XA 
'VJ.l.v ~- p2 ''VXA ~ p (56) 

Introducing these expressions into eqn. (55), we obtain 

I _:rg afJ.A öXA 
tlJ=kT (XADA-XBDB) p2 -XA(DA+DB)aXA --;;·- (57) 

Advan. Co/loid Interface Sci., 3(1972) 275·-330 



Bijlage 5 B 
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SINTERING 303 

Fig. 15. Three nickel wires containing 2% of dispersed Al:P3, after sintering at 1400°C for 241 h. Note 
that me tal transferred to the necks and voids during sintering is free of Ai:P3 inclusions. Magnification 
200X. (After J. Brett.) 

eqn. (30) of the previous section. This equation can be generalized to other 
types of flow using eqn. ( 40). 

tlL/L =! (F(T) t)2/n (60) 
4 am 

However, in the case of deformable bodies such as metals, the geometry in the 
vicinity of the neck is complex and cannot be approximated by two touching 
or interpenetrating spheres. In such cases, eqn. (27) still has a form 38 

tlL"' tP 
L 

Advan. Colloid Interface Sci., 3(1972) 275-330 
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133 Al-Si 

mincd by [8, 15, 16, !cl, 17, 13, 10, 18-21] using various mcthods, with the exception nf 
the Jatticc-spacing method. Data rcported by [9, 10, 13, 15, lï-21] wPn• sumrnarized 
and tabulatcd by [22]. 

The solubility curve ddcrmined micrographically by [\J] is grnerally considPrl'<l 
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to hav<' tlll' hi~lu•st dP~r<'<' of a<'<"llnt<")', HÎ!lt'<' tlw~t· w<>rkPrs llHI'<l hi~h-purity Al and 
:utn<'alin~ tinli'S Ion~ <'nou~h to PllH\11"1' Pqllilihrium at tl'mpt·r:lillre~ down to at ka~t 
~;,IJ''('. TIH·s.• sohd>ilit it·s in wt. •;; (al. •·;) are as follows: fiïï''l '. I.ILi (I ;'\\)): 5;'\0'\ ', 
t.:)O !I.:l:,,; ;,oo<', ll.SO (O.ïï); -lf,O"(', <US (0.-llil; IOO''C, 0.2\l (0.2S'; an<l ;{;,oT. 
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Bijlage 7 

Germanium- Silicon 
Tlu· rlirrgmm in Fig. -125 was cstablishcd hy tlwrmal arul .\-my anaJy,iH ! ! 1. 

Bccausc of the ahsPn<;c of difTusiun during solidifi,·ation, tlw solidus l<'lll]){'r:t\tirt' 

WEIGHT PER CENT SILICON 
15 20 25 30 40 50 60 

1 ... 1 I r 1,11 .Ir 
o COOLING 
x HEATING, AFTER fWMOGENIZATION 

~ :::t----+---+---+--1 ~·---+---c~F-

1500 

::> 

~.1200 1----+-----+·---1-"-"'=---+---+---l---r<+------1 
a: 
u.J 
a. 
:a; 

·-+---+----t-'-x'--~_;___ L-+----+-
__,___\ j __ j __ 

30 40 50 60 70 
ATOMIC PER CENT SILICON 

Fig. 425. f;P-Si 

80 

70 
j 

90 100 
Si 

on normn.l cooling from the moltf'n ~lat,. was fourul at n tf'rn]JCr:tiun• nhnut !0°C 
Lrlow thf' m<;lting point of l~e, in alloys up 1o allout ti() at. % ~i. llt·ating 'llr\'t's 
takl'!l aft.l:r t•hhora1<: lt<Hn<>gPnization tn·:dnwnls o\'Pr a pt:riod of rnany tnonths 
yi•·lt!Pd tlu; s<Jlidus and liq11idus points indi•·atl'd in Fig. ·125. No ph:u;p •·h:tltf(<'S w<'rt' 
•lt-t•·•·t<'<l roenlg<'!l()gr:tplti<·ally aft<'r antt!':tiing for st'VtTal lllOlllhs at. \):2:\ 7Jf,, :zq;,, and 
lil·('. The c·urve <>f lallÎPC c·urtslanlH vs. <·ornposition is continuons and shows an 
a·: .. ragr •·ontra<'lion of O.OO!J A (i.<·., slightly l<•ss than 0.2%) over the whole t'Oll<po~i
tion rang<·. 

[2] c·al<-ulatf'c! thc liquidus and soli<I11H nrul found th,._lnttrr to <'<JÏIH'Î<lP with thut. 
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Fig. De breeksterkte als funktie van à.e dikte 
van een gesintarde Si pil. 
Korrel 20 Jla ; Temp. 1360° C; tijd 20 uur. 

D i.s dikte vru de pil 
Fbr is de kracht waarbij de pil breekt 

bij een driepuntsbelasting 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat: 

( E'~~) = f (D) = constant 

dus is de bree1csterkte Fbr evenredig met de derde macht 

van de dikte van een Si pil. Bij de experimenten komen 
steeds pillen voor met verschillende dikten. 
Voor het bepalen van de breeksterkte is de grootheid: 

(~) 
zeer geschikt om als afhankelijke variable te worden 
gebruikt. 


