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SAMENVATTING. 

Een tweetal gebruikelijke temperatuursbehandelingen van koperprepar·aten 

in een vacuumsysteem zijn m.b.v. een Scanning Elektronen ffiicroscoop 

Dnderzocht. Na verhitting tot 1150 K is deeltjes groei op het koper-

oppervlak waargenomen. Dit is, voor zover bekend, niet eerder in de 

literatuur beschreven. De deeltjes zijn in ~nkele categorieen in te 

delen, afhankelijk van hun vorm , grootte en structuur. De vormings-

wijze van deze deeltjes is nog niet bekend. Aangezien ze in uacuuml'groeien, 

mogen we veronderstellen dat materie transport over het oppervlak 

een belangrijke bijdrage tot de deeltjesgroei zal leveren. 

Deeltjes die een (zogenaamde) open structuur bezitten, lijken volgens 

de waarnemingen met de S.E.m. tot smelten gebracht te kuonen warden 

~doer ionen op ..fiet .koper.oppar.ulak .te . ..laten vallan. £en naon-ionenstroom 

. -II I 2 
~an 5. IO A m was hiervoor toereikend. In de s.E.M. nemen we 

hierbij op het oppervlak een cirkelvormige structuur rand de gesmolten 

deeltjes waar. De rand van deze cirkel is scherp afgetekend. Dit wordt 

voorlopig toegeschreven aan materiaal afzetting rand het deeltje tijdens 
·. 

het versmelten. Nagegaan is of de scherpe rand .volgt uit een verplaatsing 

van (koper) ionen door de ruimte. Uit deze aanname volgt dat dit proces 

~laatsvindt met slechts enkele discrete waarden voor de energieen van 

de ionen. 

Uit de afschatting van de in de ontlading naar de deeltjes toegevoerde 

energieen lijkt veldemissie de oorzaak van hetoptreden van smelting. 

Daartoe moeten we de deeltjes opgebouwd denken uit vale samengeklonterde 

puntjes, die een geleidende kern bezitten, welke bedekt is met een isolerende 

(oxide) laag. Dit mechanisme komt overeen met het maltereffect. Het malter-

effect is algemeen nag niet voldoende bestudeerd, om deze theorie hier 

toe te kunnen passen. 
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HOOFDSTUK 1 !nleiding. 

met behulp van een Scanning Elektronen ffiicroscoop (S;E~·m.) zijn de 

verschijnselen bestudeerd die zich op metaal oppervlakken voordoen als gevolg 

van enkele gebruikelijke behandelingen, die dienen om in een vacuumsysteem 

tot reproduceerbare oppervlakken te komen •. Deze bewerkingen bestonden uit 

een temperatuursbehandeling op een tweetal voor uitstoken gebruikelijke 

temperaturen ( 625 Ken 1150 K ), en een ionenstroombehandeling verricht met 

kleine stromen neonionen met een kinetische energie die overeenkomt met de 

warmtebeweging bij ~amertemperatuur; 

.Gezien het gebruik van polykristallijn koper in het interactie gebied 

plasma-vaste wand, is dit metaal voor het onderzoek gekozen; 

Jllat betreft de temperatuursbehandeling mochten we verwachten dat er een 

verandering zou optreden in de aan het oppervlak geadsorbeerde ( met name 

oxide-) lagen. Bij verhitting in 1 vacuum zullen geadsorbeerde lagen van 

het metaal afdampen, en zodoende zal het oppervlak warden schoongestookt;i 

Verhitting kan ook migratie van oppervlakte atomen tot gevolg hebben, waar-

door rekristan.tsatie ( een her- oriiotering van de oppervlakte atomen) in de 

vorrn van kristallieten en krista11ietgrenzen met de S.E.m. is waar te nemen;[4:Q 

Verhitting en afkoeling in de aanwezigheid van bepaalde gassen zal extra 

'8dsorptie van die gassen bevorderen; I:l3 'l 

«east de rekristallisatie is uit de resultaten van de temperatuursbe-

handeling gebleken dat op machanisch bewerkte koparoppervlakken bij verhitting 

in vacuum deeltjes kunnen groeien met een grote variatie in structuur, vorm 

en grootte. Daze deeltjes vertonen in de meeste gevallen een ander uiterlijk 

dan de in de literatuur bekende vormen van materiegroei op oppervlakken; 
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Verhitting in een gasatmosfeer kan whisker- of protrusiongrmei op oppervlak-

ken bevorderen. Dit is waargenomen bij experimenten met opdampen van metaal-

lagen, of met verhitten van opgedampte metaallagen, rg:t bij de ervaringen 

met protrusiongroei in de boogontlading :C:18:l~' en de whiskergroei via de 

dampfase t::'\S:l; Voor zover bekend, zijn er in de literatuur echter geen 

gegevens over een dergelijke deeltjesgroei in vacuum, bij het ontbreken van 

de dampfase~ 

Voor de gebruikte ionen met lage kinetische energie, de lage velden en de 
-·::; 

kleine stroomdichtheden ( zelfstandige- of onzelfstandige Townend's ontlading) 

lag hat niet in de lijn der verwachtingen dat een sterke beinvloeding van 

hat metaal oppervlak zou optreden; Slechts voor ionen met hoge kinetische 

energie kunnen we hat optreden van sputterverschijnselen verwachten, en voor 

voldoend hoge stroomdichtheden hat optreden van Joule verhitting; Volgens 

onze waarnemingen met de S.E.M~ lijken reeds stromen van s. 10-? A/cm2 

neon ionen sommige van de door ens waargenomen deeltjes tot smelting te 

kunnen brengen, hetgeen gepaard gaat met een ringvormige materiaal afzetting 

~ ~~. 

rand de deeltjes~ Er zijn ook verschijnselen waargenomen die lijken op sputtering.· 

In dit verslag zullen we ans bezighouden met het ontstaan van de waarge-

nomen deeltjes en met de transport mechanismen van energie en materie die 

verantwoordelijk moeten warden geacht voor het veroorzaken van smelting en 

de daarmee gepaard gaande materiaal afzetting ender invloed van ionenstromen:· 

De resultaten van de expirimenten geven aanleiding tot verder onderzoek 

naar de materiegroei aan metaal oppervlakken. De parameters die de beinvloe-

ding van de metaaloppervlakken veroorzaken ( zeals temperatuur, ionenstromen, 

velden, ontladingsduur) kunnen afzonderlijk warden beheerst en de invloed van 

elk van daze parameters kan warden bestudeerd. Bij de tot neg toe verrichtte 

expirimenten hebben we hiervan nag geen optimaal gebruik kunnen maken, zodat 

b.v. de invloed van electrische velden nag niet is onderzocht. 
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ffOOFDSTUK II : Literatuur beschouwing~ 

.------------

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven over enkele voor het verslag 

belangrijke processen, voor zover daze in de literatuur beschreven staan·~· 

I Algemene vacuum- grenslaag verschijnselen.r:1.~.3.~ J 

Oe processen die aan sen grenslaag kunnen optreden, zeals adsorptie, desorp-

tie, diffusie,absorptie en chemische reakties, zijn, vooral bij verlaagde gas-

drukken, van heb grootste belang voor -de samenstelling van hat gas en de 

geadsorbeerde lagen aan het oppervlak. In het onderstaande zal een korte 

beschrijving gegeven Worden van de in ons geval belangrijkste grensvlak 

processen. ( adsorpt!e, desorptie, diffusie) 

I) Ad--en desorptie~ 
----------------
Adsorptie is het verschijnsel dat optreedt manneer een gasmolecuul of 

atoom zich hecht aan het oppervlak van een vaste stof, en gaat gepaard met 

afname van de vrije energie van het oppervlak; We kunnen adsorptie onder-

scheiden in fysische en chemische adsorptie. Chemische adsorpt!e (chemiso:rptie)) 

gaat gepaard met een wisselmerking tussen d~n of meer elektronen van de vaste 

stof en het geadsorbeerda gas, en met grote bindingsenergieen, terwijl fysische 

adsorptie ( fysisorptie) veroorzaakt wordt door van der Waal.skrachten; 

E.en atoam op atomaire af stand van een grensvlak ondervindt een aantrekkende 

"Van -der Waalskracht:· Bij nadering lean, naar de aard van de partners, bij gelijk-

tijdige elektronen uitDisseling de van der Waalskrachten overgaan in de veel 

sterkere homopolaire of hetropolaire krachten",; Tenslotte zal bij nag dichtere 

nadering een afstotande kracht werkzaam zijn, welkerreikwijdte veal kleiner 
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' Voor het gereflecteerde atoom zijn er twee mogelijkheden. Of het verlaat het 

li 

v Q.tSlo.ol:e. .. 

I 

I , 

\ 

\ 
\ 
\ 

f iguur I 
----------

potentiele energie.fvan het 
systeem atoom-metaaloppervlak 

riguur 2 
-----------petentiaalveld vlak boven 

een metaaloppervlak 
CI, :desorptie energie 
~=voor verplaatsing over 

f'l.hat oppervlak benodigda 
anargie 

oppervlak en keert terug in de gasfase (desorp-

tie), of het blijft ingevangen omdat bij de botsing 

zoveel energieverlies geleden is, d~t de voor 

desorptie benodigde energie jd niet meer op

gebracht kan warden; Hat atoom zal nu zijn 

, beweging uitvoeren binnen het potentiaaldal 

{als de resterende energie voldoende is om 

(fpl te overwinnen zal het atoom niet plaats-

gebonden zijn} totdat door een toevallige 
... 

cummulatie van energie het weer kan ontsnap-

pen;' Als het atoom na de botsing zijn res-

i terende energie afgeeft aan de atomen van het 

metaal wordt hat als een 1t ad- atoom" plaats-

gebonden; De bij adsorptie-- vrijkomende adsorptte-

warmte ligt voor fysisorptie rond de 17 K Joule/at 
-...;. 

en bij chemisorptie varieert deze tussen de 

40 en de 800 K Joule/af;I.."\ 'l 

De voor chemisorptie benodigde activerings-

energie veroorzaakt een overheersing van fysis-

orptie bij lags temperatuur, terwijl chemisorptie 

bij hogere temperatuur belangrijker wordt; 

Tab~l I geeft de adsorptie eigenschappen van sen aantal elementen weer; 

tabel I 

adsorptie eigenschappen van een aantal 
elementen volgens Bond r:. ?.:I 

META AL 

Al,mn,cu, (Au) 

. A:adsorberend 
NA=niet 

adsorb er end 

02 

A 

r;2"2 C2H4 

A A 

GAS 

co 112 co2 N2 

A NA NA NA 

volgorde van bindingssterkte 
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Een chemisch geadsorbeerd gas kan als atoom of als ion aan het oppervlak 

gebonden zijn. Figuur 3 toont hat potentiaal diagram voor de adsorptie 

van atomen en ionen aan een metaal oppervlak, zeals beschreven door van 

Oostrom. rl :I Op flinke afstand van het oppervlak zal de potentiaal van het 

atoorn en het ion I- cji verschillen, waarbij I de ionisatiepotentiaal van het 

atoom is, en ¢ de uittree potentiaal van het metaal. We zien uit de f iguur 

dat, als I-9 negatief wordt, de krommen el~aar niet snijden. Is het deeltje als 

ion aan het oppervlak gebonden, dan zal het in dat geval oak als ion het 

metaaloppervlak verlaten. 

riguur 3 
-potentleie energie van een neutraal en een geioniseerd 

atoom, ala functie van de afstand tot het metaaloppervlak 
Q~=adsorptiewarmte van het atoom 
Qr:adsorptiewarmte van hat ion 
I :ionisatie energie van hat atoom 
; :uittree arb~i~_van hat metaal 

Naast ad- en desorptie kan diffusie voor het grensvlak gas- vasts stof 

een belangrijke rol spelen. We onderscheiden twee soorten diffusie, n.l. 

oppervlakte diffusie of migratie~en volume diffusie. Oppervlakte diffusie 

kan belangrijk zijn bij hat weer bedekken van in vacuum ( gedeeltelijk) 

gereinigde opparvlakken. De activeringsenergie hiervoor bedraagt meestal 

ongeveer 1/3 van die voor desorptie. 

·' 
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Oppervlakte diffusie voor atomen en molekulen kan beschreven warden m.b.v. 

de oppervlakte diffusie coefficient: 

Dorr· [ '2.3 J 

( >--= vrije weglengte· voor een 
-z:ich vrij over het oppervlak 
bewegend atoom. 
1) = aantal malen per tijds
eenheid dat een atoom zich 
vrijelijk over het oppervlak 
beweegt. ) 

In tabel 2 staan enige belangrijke grootheden voor koper opgesomd, 

en tab el 3 gee ft een overzicht over de reikwijdte van de belangr ijkste inter 

atomaire of moleculaire krachten. 

9rootneid 

At::o ow.':)ew\c.)jl 

Vale."'cie 

:,~e.Lt P"'"'t: 

I 
rl 
ipl 
id 
(:> 

Cp 

~ 

Q~~t:o".I c. ... t.,\ 
9.#eU-.. tz:.1 •• h. 11-~ 

Tabel 3 
-.--------

Wo.Q.rde 

b3 .'i" 

'~ 2 
13"~ k 
1.&S t..V 
'-1.S e.'I 

OS e.V 

3 e.'I/ 

c;,ooo k13 /\ow\l 

o.~'2 c.,,.l /, •c 
~,. 

0.0068 '/oc, 
0.2.5' i:;-6 r"l.wi. 

1.7 \oi. ..n. ....... 1 - "' 

refere.1"11:: ie Tabel 2 

[) 
Cs-J 

C..2] 

) 

> [5J 
' I 

de-waarden van enige 
belangrijke grootheden 
voor koper 

I =ionisatie energie 
¢ =uittree arbeid 

i.p.=v~rplaatsings energie 
~d.=desorptie energie 
~ =soortelijke massa 
cr=soortelijke warmte 
o.. =temp. coeff. voor 

de weerstand 

E ner<3i e. Q,l$ ful"lc:..l:ie 

VQn de af s l:o..,cl .(e.v' 

I ener~ie 
"Jnterac.l:.ie., r@l'1ati~ 03nn 1 ........ 10 ...... tnn,.,.. 

e.ff ect.i·ef. 
berei k (nm) 

I -2 .... ,.._ Yr b <3·'3 10 o., 10 - 0.4 
i 
: v.cl. WaCllS 

bijdrage tot de 
di pool - di!)ocl Yr 3 -2 -If 

0.'3 \~ o.5 intermolekulair e veldenergie '"'"' Iii·~ 10 31 10 -
als f unctie van de afstand -2 •'f -'I -'I :c.7:r ! ten. - di.Pool rv t/rl 53.10 141-7 I a 4.810 o.o'i 10 1.4 

y,.. -z ·I 150.;~ -3 lo n - i..o n. . ""' itg<> 10 IS 10 15'. IO so 
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II materie groei op oppervlakken. 

* Enige uit de literatuur bekende vormen van protrusion- en whiskergroei ) 

op rnetaal oppervlakken zullen we nader bekijken om hieruit een indruk te krijgen 

orntrent de mechanismen die de door -0ns waargenomen materie groei kunnen 

veroorzaken. De discussies over de gedetailleerde processen die de whisker 

en protrusion groei bevorderen zijn nag in·volle gang. Ille zullen trachten 

enkele algemeen aanvaarde opvattingen hieromtrent weer te geven. 

I) Whiskergroei. r S, q, 10,\\, ,'l.] 

We kunnen de whiskergroei indelen in twee groepen: 

a) de spontane groei en de groei o.i.v. mechanische 

.spanningen. 

b) groei uit de dampfase. 

a) Whiskers die spontaan of tengevolge van mechanische sp~nningen uit een 

vaste stof groeien, warden opgebouwd zonder dat de atomen die de whisker vormen 
·-.... 

~en anders fase toestand hebben doorgernaakt. Deze groei is veelvuldig waar-

genomen op dunne filmen, ender bepaalde omstandigheden op poly- kristallijn 

metaal, echter nooit op het oppervlak van ••nkristallen~ Verondersteld wordt, 

~at hun vorrning het resultaat is van materie transport via migratie en/of 

transport in hat materiaal b.v. langs een dislocatie gelegen langs de as 

van de whisker. Daze whisker groei wordt bevorderd door temperatuursverhoging, 

door de aanwezigheid van zuurstof of waterdarnp, door het uitoefenen van externe 

icrachten en door de aanwezigheid van rooster onregelmat'igheden~-

~Aangezien de engelse benamingen voor deze vormen van materiegroei algemeen 
zijn ingeburgerd, zullen we er hier oak gebruik van maken. 
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De whiskers die ontstaan als gevolg van externe krachten ( squeeze whiskers) 

groeien aan vanuit de basis. r..B~ Hun groei kan b.v. gestimuleerd warden door 

het verhitten van een zacht metaal met een laag smeltpunt, omgeve~ door een 

hard metaal met een haag smeltpunt; de thermische krachten veroorzaken gunsti

ge amstandigheden vaor de whiskergroei. Gesuggereerd is dat oak de spontane 

whiskergroei sen gevolg is van dergelijke spanningen. I:.~\cil: Een temperatuurs

verandering van enige graden zou voldoende#zijn om de whiskergroei op gang te 

brengen bij metalen met een anisotrope thermische uitzetting. Het zijn juist 

die metalen waarbij spontane whiskergroei is waargenomen. ( zink, cadnium, tin) 

De waargenomen whiskergraei op dunne metaal f ilmen wordt hoofdzakelijk 

toegeschreven aan de bij het opdampenontstane inwendige spanningen in de film.rl,ij! 

De veelal aanwezige zuurstof zorgt vaor een oxidehuid die voorkomt dat de inwen

dige spanningen door migratie van de kristallietgrenzen wardt opgeheven; I:.\l~ 

Op de zelfde manier kunnen de door mechanische bewerkingen in het metaal 

ontstane spanningen bij relatieve onbeweeglijkheid van de kristallietgrenzen 

voor whiskergroei zorgen. ( Zie oak appendix I ) 

Naast deze vorm van whiskergroei treedt groei d.m.v. oppervlakte diffusie 

op, waarbij soms een " gracht" rand het deeltje ontstaat, waar de atomen weg

gemigreerd zijn. De aangroei van de whisker geschied~ in dit geval aan de top. 

Een dergelijk mechanisms lijkt vaornamelijk op te treden bij de vorming van 

metaaloxide whisket$. 

b) De whiskergroei vanuit de dampfase kan op twee manieren geschieden, n.l. 

door sublimatie van atomen ( hetgeen veelal een gasdichtheid van enkele honder

den N/m2 vereist ) of door materietransport door chemische reakties, waarbij 

gasvormige bestanddelen warden gevormd.I:.1~~ Bekend is de vorming van koper 

whiskers bij verhitting van koper in een halogens atmosfeer, waarbij de 

gasvormige koper- halogenide verbinding onder invloed van een temperatuurs

gradient het materietransport veroorzaake. l:.IS~ 
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De aldus gevormde whiskers groeien aan de top aan, en kunnen naast bijna 

perfecte ~~nkristallen ook spiraalvormig zijn als de aangroei plaats vindt 

op een schroefdislocatie met z'n burgersvector loodrecht op het oppervlak. 

2) Protrusion groei in boogontladingen. [.16,1B:I 

Na de inwerking van een boogontlading wordt op de kathode materie groei 

waargenomen. De materie vormen warden protrusions genoemd. Algemeen wordt 

aangenomen dat de protrusicns groeien o.i.~. de bij de booglading optredende 

hoge velden, en grate stroomdichtheden. Dok de verklaring voor het optreden 

van de vacuumboog doorslag wordt dikwijls gezocht in de aanwezigheid van 

dergelijke protr~sions op het kathode oppervlak. Met is echter onduidelijk 

waaraan deze deeltjes hun bestaan te danken hebben, daar ze in dit geval niet en

der invloed van een ontlading zijn gegroeid. 



-ID-

HOOFDSTUK III: Experirnentel e procedure. 

De voor alle exporirnenten gebruikte ~operplaatjes hebben de vorm zoals in 

figuur 4 is weergegeven. Ze werden vervaardigd uit zuurstofarm koper. (qq.~~-.i+ 

Het oppervlak werd met behulp van een diamantbeitel optisch glad afgedraaid. 

De ontstane oneffenheden waren kleiner dan I....um. Bij de bshandeling werd geen gebruik 

gemaakt van schurende of slijpende stoffen zodat er Qractisch geen vreemd 

materiaal het oppervlak is ingeperst. Over het oppervlak werd gedurende de 

behandeling lucht geblazen, met een weinig vsrstoven petroleum. Na het afdraaien 

werden de plaatjes met vloeibare freon gereinigd, en bewaard in een afgesloten 

exicatoro Op het bewerkte oppervlak werden twee orientatie lijnen 

aangebracht. ( <:::. 2.o}fn breed, 10 ,.um diep. ) 
_t:!~~~::-~-

het koper preparaat. 
oppervLo.\< = 1.26 c."""1 

De koperplaatjes werden gemonteerd in het in fi guur 5 

beschreven vacuumsysteem, waarna ze een tweetal behandelingen konden onder-

gaan, n.l. een temperatuursbehandeling en een ionenstroom behandeling. 

In enkele gevallen ondergingen de plaatjes voordat ze aan vsrhitting werdsn 
ebs 

blootgesteld, nog een chemischevbehandeling. 

kataf orese ruimte 

__ _,

1

,..___ kop~plaatje 
< ) 

v 
stand 

r iguur 5 
----------
hat vacuum systeem 
p1:ionen getter pomp p2:kwikpomp D=drukmetar ~=klep 
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a) Temperatuursbehandeling. 

£en tweetal voor uitstoken in vacuumsystemen gebruikelijke behandelingen 

konden warden toegepast, gedurende welke het plaatje in stand I was geplaatst 

( figuur 5), n.l. 

I) de uitstook procedure. 

Gedurende een periods van minimaal 20 uur ward het systeem 

in zijn geheel in een oven uitgestookt bij een temps-

ratuur van ongeveer 625 K 

11) de hoogfrequente verhitting. 

met een rond het koperplaatje aan de buitenkant van 

de glazen buis aangebrachte hoogfrequent spoel kon 

hat plaatje in het systeem warden verhit. De temperatuur 

van het koperplaatje was met een pyrometer af te lezen, 

'Eln ·-lag Tond USO K. 

Aan daze hoogfrequente verhitting ging altijd een uitstook procedure ( genoemd 

onder I ) vooraf, om de druk in hat vacuumsysteem laag genoeg te krijgen. 

De hoogfrequente verhitting werd pas toegepast als de druk in het systeem 
-S' 2 . 

gedaald was tot beneden l.~.10 N/m • T ijdens de verhi t ting liep de druk in het 

""SY'Steem op tloor het -vrijkomen -van· gassen. De h.f. -verhittings procedure werd 

zodanig geregeld dat hat plaatje eerst gedurende 20 minuten op maximaal 

-'t 2 
vermogen ward verhit, nadat de druk in hat systeem lager bleef dan 4.10 N/m • 

Na de temperatuursbehandelingen werd het koperplaatje in de meeste gevallen 

in vacuum, 
-s 2 

( 1.3 lo N/m ) zonder externe keeling, tot kamertemperatuur 

afgekoeld. Een enkele maal ward in hat sy~teem waterdamp of waterstof 

( f: 6.s tolf - 1.~ \o2 N/m2 ) tijdens de var hitting en/of afkoeling toegelaten. 
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b) Ionenstroombehandeling. 

met behulp van een magneet kon het plaatje van stand I ui~figuur 5" 

naar stand 2 in de ontladingsruimte warden geschoven. Het plaatje kon 

zodoende aan een ionenstroom warden blootgesteld in een ruimte waar de 

glaswand vrijwel vrij was van metaalaanslag. De ionenstroom werd op de 

twee navolgende manieren verwezelijkt. 

I) Een zelfstandige Townsend's ontlaging werd aangelegd tussen de 

vaste electrode als anode, en het rooster als kathode. De kathode 

was geaard. Door op het koperplaatje ( op I cm afstand van het rooster) 

sen kleine negatieve spanning aan te leggen kan een ( kleine) ionenstroom 

naar het plaatje warden toegetrokken. (fi~u~r 6) 

De hiervoor geldende karakteristieken zijn weergegeven in figuur 7 . 

riguur 6 ---------

I 
I 
I 
Ii 
I 

de schakeling voor de onzelf standige 
Townsend s ontlading 
I:stroom {I2:stroom naar koperplaatje) 
\t:spanning 
R:weerstand 

-· IO 

f iguur 7 
----------

(a) 
-6 :I,-: l.'4.IO 

de stream-spanning {a) en 
de stroom-stroom {b) karakterestle 
voor de opstell.ing uit Figuur 6 

r 
I 1 2.10 

_, 
10 

(b) 

V2 : 10V 

I, 
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2) [en zelfstandige Townsend's ontlading werdraaagelegd: tussen het 

rooster en het koperplaatje, waarbij het koperplaatje als kathode 

fungeert. 

Jn beide gevallen konden zowel de stroom als de ontladingstijd warden 

gevarieerd. 

Sij alle experimenten is gebruik gemaakt van neon-gas met een druk van 

13to N/m2
• Alvorens het gas in te laten is~de opstelling op de beschreven 

manier uitgestookt, is hat neon-gas d.m.v. kataforese gereinigd ( kataforese 

gedurende minimaal I8 uur, met I = I.S A en p:262o N/m2
) en werd het neon-

gas eerst in het systeem ingelaten nadat de dru~ in de ontladings en kataforese 

·S' 2 
ruimte lager danl~lo N/m was. 

c) Chemisch etsen van het koperplaatje. 

In enkele gevallen ward hat koperplaatje n~ de mechanische behandeling 

~'Chemisch geetst. Hierbij werd gebruik gemaakt van .aen polijst "ets,---welke 

""" egale verwijdering van een oppervlakte laag tot gevolg heeft, zodat een glad 
-..... 

oppervlak oak ( overwegend) glad blijft. ( meer structuur wordt zichtbaar, 

soms zijn wel "steps" waargenomen) De hiervoor meest geschikte ets bleek 

koningswater, bestaande uit drie delen zoutzuur op '1i~n dee! 65% salpeterzuur. 

·-1-fet--Salpeterzuur zet decoppervlaktelaag om in koperoxide, en het, zoutzuur lost 

het koperoxide op. De etstijd was 30 seconden. Na het etsen werden de plaatjes 

~ekookt ~n gedistilleerd water. Na het chemisch etsen konden weer de boven 

beschreven behandelingen warden toegepast. 

De combinatie van de beschreven temperatuurs- en ets behandelingen 

levert een aantal mogelijke oppervlakte bewerkingen op. Tabel 't geeft een 

overzicht over de toegepaste bewerkingen. 

., 
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Na elk van daze bewerkingen kon ( afhankelijk van de resultaten) de 

ionenstroom behandeling warden toegepast, waar dan steeds weer een uitstook-

procedure aan vooraf ging. 

I) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Tabel Lt 

uitstoken . 
uitstoken en verhitten in vacuum kort na de fabricage 

uitstoken en verhitten in vacuum lang na de fabricage 

't t k h"tt . t t f ( p/1."'" lo-
2N/m2 ) ui s o en en var i en in wa ers o , J 

-2 2 
uitstoken en verhitten in waterdamp ( p<1.310 N/m ) 

et sen 

etsen en uitstoken 

etsen en uitstoken en verhitten in vacuum 

uitstoken en verhitten en etsen 

IO) uitstoken en verhitten en etsen en uitstoken en verhitten in vacuum 

Uitstoken 625 K 

Verhitten II50 K 
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,:-
Ill De Scanning Elektronen Microscoop. (S.E.m.) 

----------------------------------
Zowel v66r als na elke boven beschreven bewerking is het oppervlak 

van het koperplaatje onderzocht m.b.v. een S.E.m •• De aangebrachte ori~ntatie-

lijnen rnaken het mogelijk, om verschijnselen die zich v66r een bepaalde 

behandeling op het oppervlak voordoen, n~ die behandeling terug te vinden 

en zodoende de invloed van de behandeling op die verschijnselen te bestuderen: 

De hiervoor gebruikte microscoop is de Stereoscan 600, welke een vergroting 

kan realiseren van 20 tot 50.000 maal, en een door de fabrikant opgegeven 

scheidend vermogen heeft van I50A0
• De stereoscan kan op een aantal manieren 

tot beeldvorming komen. In ans geval hebben we gebruikt gemaakt van de 

elektronen afkomstig van het oppervlak ( secondaire elektronen) tegevolge 

van elektronen die met een zekere energie ( I.5; 7.5; 15 of 25 kV ) op het 

oppervlak warden geschoten. ( primaire elektronen ) 

·riguur B geeft het principe schema van de S.E.m. (pQ~. 11) 

Bij de interpetatie van de ( twee dimensionale) beelden die de S.E.m. 
he.id 

biedt, dient voorzichtig in acht genomen te warden. 

Om een juiste indruk te krijgen omtrent de vorm van de op het beschouwde 

oppervlak liggende structuren, dient gebruik gemaakt te warden van de manipu-
I 

latie mogelijkheden van de S.E.m., die ans in staat stellen de structuren 

vanuit verschillende hoeken en richtingen te bekijken. Bij de installing op de 

laagste versnel spanning wordt ·verondersteld dat de secundaire elektronen 

voornamelijk van de buitenste oppervlakte lagen afkomstig zijn. Verhoging van 

de ~ersnelspanning zal tot gevolg hebben dat de secundaire elektronen ook uit 

de diaper liggende lagen komen. Bij de verhoging van de versnel spanning wordt 

de secundaire elektronen opbrengst grater. In hoeverre het Maltereffect I:19::I 

hierbij een rol speelt is niet bekend. 
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(zie f otoa. po.q. 17) 
Toename van de versnel spanning doet oak de kans op het optreden van opladings-

effecten toenemen. Volgens theorieen over de interpretatie van de beelden van 

van de S.E.m. zullen deze opladings effecten ontstaan als de op hat oppervlak 

liggende structuren 6fwel een slecht elektrisch contact maken met de ondergrond, 

6fwel zelf ( plaatselijk) slecht elektrisch geleidend zijn, waardoor de ladings 

uitwisseling met de ondergrond minder snel kan geschieden. Deze effecten uiten 

zich in het beeld van de S.E.m. door sen v~rhoogde emissie activiteit ter plaatse 

van het slechte elektrische contact, gepaard gaande met een verlaagde emissie 

in een gebied daaromheen, als gevolg van het wegduwen en divergeren van de 

primaire bundel. ( Zie figuur 9 ) De verschillen. 

in opbrengst van secundaire elektronen kunnen 

oak veroorzaakt warden door verschillen in de 

chemische samenstelling of door de aanwezigheid 

van openingen en/of holtes in de structuren. 

In dit laatste geval is het mogelijk dat de 

in zo'n holte gevormde secundaire elektronen 

minder kans hebben, hieruit te ontsnappen. 

Opstaande randen en scherpe puntjes kunnen 

een verhoogde emissie ( doorstraling) te zien 

-~!2~:!~-~-
het opladings effect 

:primaire bundel 
:secundaire. bundel 

geven als gevolg van hun kleine kromte straal ( grotere ontsnappingskans) 

De aan het oppervlak geadsorbeerde lagen warden door de primaire of secundaire 

elektronen in de s.E.M. beinv~oed. 

·Bij langdurige beschieting verandert de samenstelling van de oxidelagen. 

Tevens kunnen de in het vacuum aanwezige restgas moleculen ( in ans geval 

voornamelijk koolstof verbindingen,afkomstig van de oliepom~ welke geen 

koelval bezit}geioniseerd warden en koolstof kan zodoende warden afgezet 

_, 
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op het preparaat. Op grand hiervan wordt verklaard dat bij langdurige 

beschieting de emissie van het oppervlak afneemt. ( Zie foto b) 

r~1~ment 
~noCJe .. 
aligment coils 

clean-up tube 

.lens system ---t--tt-r 

scintillator 
·specimen 

collector 

diffusion 

f iguur 8 
__ ... ____ _ 

het principe schema v~n de s;E.m. 

foto a. 

hat opladings effect in 
het beeld van de S.E.M. 

afname van de secundaire 
electronen emissie a.g.v. 
beschieting met primaire 
electronen 
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HOOfDSTUK IV : Resultaten. 

Als resultaat van de beschreven behandelingen is deeltjes groei op het 

koperoppervlak veelvuldig waargenornen. Getracht is deze geeltjes in sen aantal 

categorieen in te delen, en ze per categorie te beschrijven. Onder welke 

voorwaarden bepaalde categorieen met een graters waarschijnlijkheid voorkomen, 

zal warden aangeduid. Tevens is gebleken dat kleine ionenstromen sommige 

van de waargenomen deeltjes drastisch kunnen beinvloeden. 

I Temperaruursbehandeling~: classificatie van de optredende verschijnselen 

op het koper oppervlak. )*° 

Nadat de in hoofdstuk III beschreven temperatuursbehandelingen hebben 

plaats gevonden, blijken er op het oppervlak van het koperpreparaat uit-

groeisels voor te komen, die van preparaat tot preparaat sterk kunnen 

verschillen in grootte, vorm, structuur, gedrag in de S.E.m. en mate van 

voorkomen. Oak op ~~n preparaat kunnen uitgroeisels in meerdere variaties van 

deza factoren aanwezig zijn. Halaas was het met de beschikbare S.E.m. niet 

mogelijk, de chemische sam~nstelling van de deeltjes te analyseren. De foto's 

geven de indruk dat oak hierin de deeltjes ( in minders mate) van elkaar 

kunnen verschillen.We zullen trachten tot een globals ~ndeling van de waargenomen 

deeltjes te komen. Daze indeling en enkele eigenschappen van de verschillende 

categorieen deeltjes zijn in de tabellen 5 en 6 terug te vinden. 

Hat grootste deel van de waargenomen verschijnselen zullen we als "deeltjes" 

omschrijven, een klein deal zal als " wildgroei" gekarakteriseerd worden. 

De deeltjes zijn verder te onderscheiden naar regelmaat van hun vorm. 

* ) Voor de resultaten van de temperatuursbehandeling betreffende hat optreden 
van verschijnselen !n hat oppervlak, zie AppendixJ: 



De deeltjes met een .onrege1matige vorm kunnen we nag indelen naar grootte. 

Zodoende kunnen we de verschijnselen in vier verschillende categorieen 

beschrijven: ( zie tabel 5 ) (voor foto§ zia Appendix II) 

Indeling van de waargenomen verschijnselen op het oppervlak a.g.v. verhitting~ 

OEELTJES 

UILOGROEI ... _______ _ 

I/ deeltjes met een onregelmatige vorm 

Categorie I: grootste afmeting tussen IO en ~O ,..u.m 

a) 

b) 

Categorie II: 

a) 

b) 

gro~ood•IDO 

II/ deeltjes met een regelmatige vorm 

CategorieIIIt dewhisker vorm 

I 

µ.m 

CategorieIV: materiaalgroei uit hat oppervlak 
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TABEL 6 

Enige eigenschappen van de dseltjes~ 

III 

30 ,Mm 

30 Mill 

100 Mill 

100 A.Im 

lengte < 500 .Mm 
> 30 .Mm, 

diameter IO .Mm 

vorm 

onregelmatig 

onregelmatig 

onregelmatig 
diameter 5 a IO 
maal kleiner 
als lengte 
onregelmatig 

regelmatig 

onregelmatig 

structuur 

massief 

open 

tamelijk 
massief 

zeer open 

zeer mftssief 

tamelijk 
massief 

bijbehorende tekst: pagina 2I e.v. 

b!jbehorende foto's : Appendix II 

stabiel 

omvallen/springen 

soms:springen/ineen
schrompelen 

soms:stabiel 

smelting, ineen
schrompeling ,· 
springen 

stabiel 

stabiel 
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1) Categorie I : deeltjes met een onregelmatige vorm, waarvan de grootste 

afmeting ligt tussen IO en 30 µm. ( tab el 5 en 6 , foto 1.e.-2) 

In deze categorie bestaan twee verschijningsvormen, 

la: de deeltjes met sen massieve structuur en 

lb: de deeltjes met een open structuur. 

ln dit laatste geval staan de deeltjes vaak met ~~n punt op het oppervlak, 

~n neemt hun breedte toe, bij toenemende afstand tot het oppervlak; ze hebben 

een smalle basis en een bredere top. Ze zijn vaak grillig van vorm, en hun 

oppervlak vertoont geen regelmatig of vlak verloop, maar bezit vele ~itstekende 
I 

puntjes, afgewisseld met holtes. De deeltjes uit categorie lb maken de indruk 

een vrij open structuur te bezitten, hetgeen door hun gedrag in de S.E.m. 

-wordt versterkt. Ze vertonen in een aantal gevallen o.i.v. het elektronen 

bombardement in de S.E.M. de in hoofdstuk III vermelde opladingseffecten. 

Naast de opladingseffecten is oak waargenemen dat ender invloed van de primaire 

elektronenstroom in de S.E.M. deze deeltjes plaatselijk kunnen versmelten, en 

dat ze ( vooral bij hogere versnelspanningen) soms omvallen of wegspringen. 

Aangenomen wordt dat dit ontstaat als gevolg van spanningen in het deeltje 

veroorzaakt door het plaatselijk versmelten • 
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De deeltjes uit categorie Ia met een verschijningsvorm zeals in tabel 5 

en feta :1. ts zien is, liggen juist met hun breedste zijde op het oppervlak. 

In vergelijking met de deeltjes uit categorie lb hebben zij een minder grillige 

vorm, maken een massievere indruk en vertonen een gladder oppervlak. 

In een enkel geval vertonen ze dezelfde structuur als de ondergrond. Voor 

zover kan warden nagegaan ondervinden ze geen invloed van de elektronenbeschie"

ting in de s.E.m. ( een dergelijk gedrag zullen we als "stabiel" kenschetsen) 

2) Categorie II: deeltjes met een onregelmatige vorm en hun grootste 

afmeting rand IOO .Mm ( tabel IS en 6 , foto 3e.n "i) 

Oak bij deze categorie deeltjes kunnen we een tweetal verschijningsvormen 

onderscheiden. Onder categorie Ila rekenen we de deeltjes die een langwerpige 

lintachtige vorm hebben. Hun totale lengte is 5 tot IO maal zo groat als hun 

breedte. De structuur van hun oppervlak is meestal gladder dan die van de 

ender categorie lb bsschreven deeltjes. Ze maken oak een massisvere indruk. 

Vaak bezitten deze deeltjes 6itstekende puntjes, en maken ze slechts op enkele 

plaatsen contact met het oppervlak. Dit veroorzaakt minder goed elekttisch 

contact met de ondergrond,waardoor ender beschieting met elektronen in de 

S.E.m., de deeltjes kunnen warden opgeladen t.o.v. de ondergrond. Plaatselijke 

smelting kan optreden, en wegspringen is enkele malen waargenomen. De mate 

waarin dit voorkomt hangt samen met de structuur van de deeltjes. Over het 

algemeen geldt dat deeltjes met een vlak oppervlak en een massieve structuur 

stabiel zijn ender de invloed van het elektronen bombardement, terwijl deeltjes 

· met een open structuur de reeds beschreven verschijnselen als wegspringen en 

plaatselijke smelting ( hetgeen meestal samen.gaat met ineen schrompeling) 

vertonen. 

De overige aangetroffen deeltjes met een diameter van rand de 100.)Am 

kunnen vrijwel allemaal ender categorie lib gerangschikt worden.Deze desltjes 

zijn niet langwerpig. Ze bezitten een grillige vorm en een meer open structuur 

·' 
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dan alle eerder beschreven deeltjes. In de S.E.M. wekken ze de indruk te 

zijn opgebouwd uit een groat aantal samengeklonterde micropuntjes. Deze puntjes 

veroorzaken onder invloed van de elektronenbundel in de S.E.M. sen veel graters 

slektronen emissie dan het materiaal in hun omgeving. Dit bemoeilijkt, samen 

met de optredende opladingseffecten, het kijken naar de contactpunten tussen 

het deeltje en het preparaat. De conclusie lijkt echter gerechtvaardigd, dat 

oak daze deeltjes slechts op enkele plaatsen contact met de ondergrond maken: 

Hun gedrag in de s.E.m. is dezelfde als van de onder categorieIIa beschreven 

~eeltjes, zij het dat het wegspringen en ineenschrompelen vaker voorkomt. 

In de s.E.m. is nag sen anders eigenaardige overeenkomst tussen de beide 

soorten deeltjes uit categorie II gebleken. In sen aantal gevallen bleek 

namelijk dat sen deeltje slechts op ~~n of twee plaatsen vast zat aan de 

ondergrond. Dit kon soms direct wor9en geconstateerd doordat in de S.E.m. 

een vergroeiingm~t de ondetgro~d zichtbaar was, en soms bleak dit pas als 

het deeltje de neiging vertoonde om weg ts springen, en op ~~n plaats aan 

het oppervlak bleef vastzitten. Dit verschijnsel is slechts enkele malen 

waargenomen. meestal was n~ het wegspringen van het deeltje geen onregelmatig

heid op of in het oppervlak waar te nemen. 

3) Categorie III: deeltjes met een regelmatige vorm: de whiskervorm. 

( tabel 5 en 6 , foto 5'~1) 

Dp een enkel preparaat zijn naast de boven beschreven verschijnselen 

ook deeltjes aangetroffen die een regelmatige vorm hebben, welke veal lijkt 

~p die van een whisker. Het zijn cilindervormige deeltjes, die sen diameter 

van ongeveer IO )Am hebben, en waarvan de lengte tussen 30 µm en 500 ,Mm bleak 

te varieren. Ze maken sen massieve indruk en hebben een tamelijk glad oppervlak. 

In enkele gevallen vertoont dit oppervlak een zodanige structuur, dat het lijkt 

alsof de deeltjes uit plakjes zijn opgebouwd, bf dat ze spiraalvormig gegroeid 
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zijn. De deeltjes zijn of recht, of licht gebogen, hetgeen vermoedelijk 

veroorzaakt is doordat hun oorspronkelijke groeirichting is afgebogen ender 

invloed van hun eigen gewicht. Sommige van de deeltjes staan overeind ( oak 

nadat hernieuwde behandelingen zijn toegepast), sommige liggen op het opper

vlak. Het lijkt erop dat ze aan de basis zijn afgebroken. Deze deeltjes 

bieden de mogelijkheid om in de S.E.m. hun basisvlak nader te bekijken. 

Hieruit blijkt dat deze whiskers niet pore~s zijn ( binnen de nauwkeurigheid 

van de s.E.m. ); ze wekken de indruk als ~~n kristal gegroeid te zijn. 

Opvallend is dat de deeltjes die nag op het preparaat staan, meestal een 

afgeronde basis en top hebben, zodat de diameter van het contactvlak tussen 

de whisker en de ondergrond kleiner is dan de diameter van de whisker zelf. 

Meerdere malen is geconstateerd dat de basis van de whisker aanligt tegen 

een deeltje dat de verschijningsvorm van de deeltjes uit categorie Ib bezit. 

Oak in de nabijheid van omgevallen whiskers zijn deeltjes uit categorie Ib 

aangetroffen. ( foto 5 ) Het is niet bekend in hoeverre d'it samengaan 

noodzakelijk is voor de vorming van de whisker. De whiskers ondervifl..den geen 

zichtbare beinvloeding van de elektronenbundel in de S.E.M. 

4) Categorie IV : wildgroei ( tab el S' en l, , foto 8 en 9) 

Op sommige plaatsen op het oppervlak steken er onregelmatige structuren •~ 

boven het oppervlak uit, tot sen maximale hoogte van 5_µm. Deze verschijnselen 

wekken de indruk dat ze zijn ontstaan doordat materiaal uit de ondergrond 

omhoog gedrukt is. Zs kunnen niet als las van de ondergrond staande structuren 

warden beschouwd zndat ze niet als "deeltjes" warden aangemerkt. Het 

voorkomen van deze verschijnselen gaat altijd gepaard met een onregelmatige 

structuur van de ondergrond. Oak op di~ plaatjes waar op het oppervlak door 

migratie mooie, regelmatige kristallieten gevormd zijn, is overal waar deze 

_, 
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wildgroei optreed, de regelmaat van de ondergrond volledig verstoord. In 

sornmige gevallen vindt deze verstoring plaats in ronde "vlekken" in het 

oppervlak, met een karakteristieke diameter tussen de 30 en de 40_.um. 

Jn een aantal gevallen is een zodanige vlek aangetroffen aan de rand van 

een deeltje uit categorie II. (zie. foto 8) 

De wildgroei ondervindt geen merkbare beinvloeding van de elektronen-

bundel in de s.E.M. 

JI Temperatuursbehandeling; wanneer treden de verschijnselen op? * ) 

ln tabel T is voor de verschillende bewerkingen aangegeven in welke mate 

de verschillende categorieen verschijnselen gemiddeld op het oppervlak van de 

plaatjes voorkomen. 

Hierbij is voor de mate van voorkom~n de volgende schaal gebruikt: 

geen- zeer weinig- weinig- regelmatig -zeer regelmatig- veel. 

Getracht is, via deze en voorafgaande tabellen tot een min of meer 

systematische beschrijving van de waargenomen verschijnselen te komen. 

Oak over deze tabel moet opgemerkt warden, dat niet beoogd is, om tot een 

sluitende indeling van de verschijnselen te komen. De volgens bovenstaande 

schaal gegeven waarderingen geven dan oak slechts een indruk van de gemiddelde 

mate van voorkomen. Het is niet mogelijk precies de grens aan te geven tussen 

de opeenvolgende waarderingen daar deze slechts dienen om een algemene lijn 

te onderkennen. Wordt de mate van voorkomen van een deeltje uit een bepaalde 

· ~ategorie "veel" omschreven, moeten we denken aan een gemiddelde van ID deeltjes 

~er koperplaatje. ( J,3 cm2 ) Wordt de mate van voorkomen als "zeer weinig" 

omschreven zal het deeltje gemiddeld minder dan ~~n maal op het koperplaatje 

voorkomen. 

~ 
) Voor de resultatenvan de temperatuursbehandeling betreffende het optreden 

van de verschijnselen !n het oppervlak, zie Appendix:C 



Tabel t 
Verschijnselen op hat oppervlak 
-------------------------------

~~~~~~~~!::!~= Categorie: 

I a I b II a II b III IV 
----------------------------------------------

I ) uitstoken weinig zeer weinig zeer geen zeer 
weinig weinig weinig 

2 ) uitstoken + verhitten weinig weinig veal veal geen weinig 
kart na fabricage, 
in vacuum 

3 ) uitstoken + verhitten weinig weinig zeer zeer geen regelmatig 
kart na fabricage, weinig weinig 
in vacuum 

4 ) uitstoken + verhitten regal- re gel geen geen geen regelmatig 
in waterstof )* matig matig 

5 ) uitstoken + verhitten regal!"!' zeer ::- geen gean gaan regelmatig 
in watardamp )* matig regelm. 

6 ) et sen re~el-ma 1g geen geen gean geen geen 

7 ) et sen + uitstoken reg el- geen geen geen geen geen 
matig 

8 ) et sen + uitstoken + regal- reg el- regal- reg el- regal- reg el-
verhittan in vacuum matig matig matig ll'!f.l,tig matig matig 

g ) uitstoken + verhitten reg el- geen geen geen gee.rt geen 
+ etsen matig 

10) uitstoken + verhitten re gel- zeer regal- zeer geen zeer 
etsen + uitstoken + matig weinig matig weinig weinig 
verhitten in vacuum ._, 

Uitstoken = 625 K 

Verhitten = II25 K 

·)* -1. 2 
Druk = < 1.3 'O N/m 
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llie zullen in enige punten de resultaten van de verhitting van de koperplaatjes 

samenvatten. 

I Temperatuursbehandeling kan deeltjesgroei op het oppervlak 

opleveren. 

2 De groei van grate deeltjes ( categorie II;! 100,.ttm) treedt op 

tijdens verhitting in vacuum vlak na de mechanische bewerking. 

3 Slechts een enkele maal is waargenomen dat een dergelijk deeltje 

een vast contact met de ondergrond had. 

4 De deeltjes blijven kleiner ( categorie I; ::_ 30..um) tijdens 

verhitting in vacuum lang na de mechanische bewerking. 

5 Verhitting in aanwezigheid van waterdamp of waterstof veroorzaakt 

slechts kleine deeltjes. ( categorie I; .:t._30..A.f.m ) ·~ 

6 1>eeltjes met een open struktuur categorie IIb, ( lb, !Ia) ...,.,. 

vertonen o.i.v. het elektronenbombardement in de S.E.m. de 

neiging tot opladen, ineen schrompelen en plaatselijke smelting. 

7 Deeltjes die slechts op enkele plaatsen contact maken met de onder

grond ( categorie Ib, Ila, IIb,).vertonen o.i.v. het elektronen

bombardement in de S.E.m. de neiging tot opladen en wegspringan • 

. ,a -P.laatjes die na mechanische bewerking nog geen volledige uitgroei 

·van ·kristallieten hebben ondergaan, vertonen na etsen en verhitten 

~nder andere deeltjes met een whiskervorm. 

9 De whiskers hebben in een aantal gevallen een afgeronde basis 

en liggen aan tegen sen deeltje uit categorie Ib. 

IO Na verhitting zijn op sommige plaatjes op het oppervlak onregel

matige structuren gevormd, vaak in een ronde vlek in het oppervlak. 

II Enkele malen is een dergelijke ronde vlek aangetroffen aan de voet 

~ van een deeltje uit categorie II. 
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III Ionenstroom behandeling. 

De invloed van de in hoofdstuk III beschreven ionenstroom behandelingen 

op de koperplaatjes beperkt zich tot enige van de op hat oppervlak 

aangetroffen deeltjes , die ontstaan waren als gevolg van ~~n der beschreven 

bewerkingen. ( tabel f ) Beinvloeding van het oppervlak zelf is niet waar-

gen omen. 

We kunnen twee vormen van deeltjes beinvloeding onderscheiden, welke we 

zullen karakteriseren als: "smeltprocessen en materiaal afzetting" en 

" erosie en afbrokkeling". 

Onder "smeltprocessen" verstaan we de waarneming dat het materiaal van 

het oorspronkelijke deeltje ( geheel of gedeeltelijk) is samengevoegd in 

een kleiner volume, waarbij van de oorspronkelijke vorm vaak niets meer 

te herkennen is. De nieuw aangenomen vorm vertoont geen scherpe puntjes 

meer, maar heeft een afgerond oppervlak. De beelden in de S.E.m. wekken 

de indruk dat smelting heeft plaats gevonden. Daze smeltprocessen gaan 

gepaard met materiaal afzetting in een ring rand het deeltje. ( foto ID· Vrnl5,App.II," 

De verdeling van het materiaal 

over het vlak van de ring lijkt 

in de meeste gevallen vrij homo-

geen, en de ring bezit. een 

· scherpe rand. De diameter van 

de ring variert met het aange-

legde veld tijdens de ontlading, 

en we! zodanig dat de diameter 

afneemt bij toenemende veldsterkte. 1 
•.• f 

I 
( foto' s 11.fjs) 

figuur ID ) 

' 

figuur IO smeltprocessen en materiaal-
--------- arzetting 

a)vbhr ionenstroom 
b) n'1 ionenstroom 
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Oak voor ddn en dezelfde veldsterkte zijn ringen met verschillende 

diameters waargenomen, waarbij de indruk wordt gewekt dat de diameter 

slechts enkele (discrete) waarden aanneemt. ( zie tabel Sa.) (2ie fol;o IS) 

Het afbrokkelingsproces is in figuur11 

weergegeven. ( zie foto16-29 Enige scherpe aantal straal 

puntjes zijn a.g.v. de ionenstroom van hat 2 650 AAffi + 50,A..t m ... 
oorspronkelijke deeltje afgebroken, en in . 

zijn omgeving op het oppervlak terecht 

gekomen. Het deeltje zelf is in de meeste ge~ 

vallen ingezakt~ Vaak vertoont het oppervlak 

van het deeltje nd de ionenregen meer 

structuur als erv66r, zodat het lijkt dat 

een ( selectieve) erodering heeft plaats 

gevonden. 

16 

34 

Tabel 9~ --------

300 ,(A.m ! 50 Am 

75 ,um :!: 25.Mm 

~aantal en straal van de 
waargenomen ringen op 
~~n koperpreparaat 

(E= 60 ~°") · 

-...... 
Uit de tot nog toe verrichte experi-

-·-figuur II het afbrokkelingseffect 
-------a)vbbr ionenstroom 

b) n~ ionenstroom 

menten is het niet mogelijk eerl'con-

clusie te trekken omtrent de mate van 

de beinvloeding als functie van de 

stroomsterkte of de ontladingstijd. 

( de stroom varierde van s. Io-7 tot 

Irr-5 A, de ontladingstijd van ! tot 

20 uur ) We kunnen slechts de verwach-

ting uitspreken dat het produkt van de stroomsterkte en de ontladings-

tijd van belang zal zijn voor de beinvloeding. 

Wal is vastgesteld dat naast deze parameters de eigenschappen van het 

deeltje zelf in belangrijke mate de mate van beinvloeding bepalen • 

Gebleken is dat bij deeltjes met een zeer open structuur smelting en 

materiaal afzetting optreed, terwijl grotere deeltjes ( categorie II) 
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met een tamelijk massieve structuur afbrokkelen ender invloed van de 

beschreven ionenstromen. massieve deeltjes met een goed contact met de 

ondergrond ( categorie Ia, III, IV ) vertoonden geen merkbare verandering. 

Tabelg geeft de beinvloeding van de verschillende deeltjes aan. 

categorie beinvloeding 

I geen a 

lb 
( smelting ) 
afbrokkeling r 

Ila 
erosie 

afbrokkeling 

nb smelting 
materiaal afzetting 

III geen 

IV geen 

{ [an enkele maal is smelting of afbrokkeling geconstateerd; 
In de maeste gevallen was hat deeltje niat meer terug ta vinden; 

.' 



-30-

HOOrDSTUK V : Discussie. 

Op enige van de in hoofdstuk IV beschreven resultaten zullen we iets 

nader ingaan, te weten 

I) de mechanismen die de materiegraei veroorzaken. 

2) de energie toevoer naar de deeltjes in de gasontlading. 

3) de ringvormige materiaal afzetting in de gasantlading. 

I) de mechanismen die de materiegroei veroorzaken. 

We zullen een drietal vaor ans relevante varmen van materie transport 

bespreken, te weten 

volume transport in het materiaal 

oppervlakte transport 

volume transport via de gasfase. 

Het eerste transport mechanisms veroorzaakt materie aangroei vanaf de 

basis, de twee andere veroorzaken materie aangroei aan de top. ~S ~ 

Het is in ans geval niet waargenomen of de aangroei aan de tap of aan 

de basis plaatsvindt. Getracht is aan de hand van de in tabel8 samen-

gevatte resultaten,ons een ideate vormen amtrent de invlaed van elk 

der drie mechanismen. We zullen een paging doen, am de waarschijnlijkheid 

aan te geven, dat een bepaald transport proces leidt tat een bepaald deeltje. 

-Volume transport in het materiaal zou eventueel verantwoordelijk 

kunn~n warden geacht voor hat ontstaan van de deeltjes uit categorie1Ia. 

De,deel~jes ui& 1 categorieen Ib, IIa, en IIb wekken niet in de eerste plaats 

de indruk te zijn ontstaan door materie transport uit~de bulk, omdat ze 

slechts op ~~n of enkele plaatsen contact hebben met de ondergrond,amdat 

ze een (zeer) open structuur hebben, en omdat hun breedte toeneemt met 
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toenemende afstand tot het oppervlak. Voor zover bekend is het ontstaan van 

dergelijke deeltjes o.i.v. tr:sport vanuit de bulk niet in de literatuur 

beschreven. Dit is wel het geval met de deeltjes uit categorie III. 

In minstens een aantal gevallen is het echter onwaarschijnlijk dat deze 

deeltjes door transport vanuit de bulk zijn ontstaan, vanillege hun kleine 

contactvlak met het oppervlak ( klein in vergelijking met hun eigen diameter) 

en hun spitstoelopende top. Oak een spiraalvormige opbouw vanaf de basis 

lijkt bij bulk transport niet waarschijnlijk. 

Oppervlakte transport kan een belangrijke rol gespaald hebben bij 

de vorming van de verschijnselen uit de categorieen Ib, Ila, llb, III en IV~ 

Oppervlakte transport zal een aanhechting tussen het deeltje en de onder

grond tot gevolg hebben. Waargenomen is dat de deeltjes uit categorie II in de 

meeste gevallen geen vast contact met het oppervlak maakten. Dit hoeft nag 

niet tot de conclusie ta leiden dat er oak inderdaad geen aanhechting is , 

geweest. Het is mogelijk dat het deeltje ergens anders op het oppervlak 

heeft vastgezeten, en al tijdens het verhittingsproces van het oppervlak 

is las geraakt, en op een anders plaats op het oppervlak terecht is gekomen: 

In dat geval verwachten we op enkele plaatsen op het oppervlak resten 

van de vroegere aanhechting te zien. Hat is rnogelijk dat de verschijnselen 

die ender categorie IV besproken warden, dergelijke resten zijn ,daar daze 

wildgroei inderdaad enkele malen aan de voet van sen dergelijk deeltje 

is aangetroffen. 

Hat uiterlijk van de deeltjes uit de categorieen lb, Ila, IIb, en III 

lijkt op die van de deeltjes die door damptransport gevormd zijn. In dit 

geval zal er echter van een anders vorrningswijze sprake zijn, daar tijdens 

de deeltjesvorming hat preparaat zich in vacuum bevond. We vermoeden 

dat zuurstof het meest werkzame bestanddeel in de oppervlaktelaag is, 

( tabel J: , hoofdstuk II) en hat oak het grootste percentage van de 

vacuum verontreiniging uitmaakt. Zuurstof vormt met koper echter geen 
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gasvormig bestanddeel , zodat materie transport via de dampfase slechts 

kan optreden met behulp van de door verhitting afgedampte atomen, mole-

culen of ionen. Indian deze deeltjes zich enige tiende van nanometers 

van het oppervlak verwijder~ hebben zal geen ander mechanisms dan toe-

vallige botsingen ze terug naar het oppervlak brengen. ( zie tabel -3 
' 

.. 4 I 2 < hoofdstuk II ) Een dampdruk van I.3.IO- N m 
6 IO- torr) zal een 

dermate grate vrije weglengte ( in de orde van centimeters) tot gevolg 

hebben, dat de afgedampte deeltjes slechts sen zeer kleine kans hebben, 

om op het oppervlak terug te keren. De tempere±uur van de glaswand ( T k ) a mer 

zal dit proces nog versterken. 

We zullen iets diaper ingaan op het proces van oppervlaktetransport 

en dit beschrijven in de vorm van sen diffusie. We kunnen hierbij zowel 

denken aan diffusie van atomen of moleculen als aan diffusie van ionen; 

~n dien we naast twee dimensionale diffusie ook denken aan het over-

springen van deeltjes van ~~n punt op het oppervlak naar sen ander, 

zullen in dat geval waarschijnlijk slechts ionen diffusie kunnen veroor-

zaken. De kracht die ongeladen deeltjes naar hat oppervlak toedrijft 

( dipool binding) heeft n.l. sen rijkwijdte van slechts enkele tienden 

nanometers, terwijl de spiegellading in het geval van geladen deeltjes 

op . . enkele nanometers nog voor sen aanzienlijke bindingskracht ~orgt 

( zie tabel .3 ) • In hoeverre tunnelling bij oppervlakte diffusie een rol 

speelt, is niet bekend~ 

2onder diaper in te gaan op hat exacts mechanisms van oppervlakte diffusie, 

2ullen we daze beschri~ven met behulp van sen oppervlakte diffusiecoeffi-

cient D = (I) waarin: 
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-),) = aantal malen per seconds dat het deeltje aangeslagen is naar sen 

toestand waarin het vrij kan bewegen en 

°)\=de gemiddelde afstand die het deeltje langs het oppervlak kan 

afleggen voordat het weer in een gebonden toestand teruggevallen is; 

en de diffusie vergelijking voor radieel afhankelijke diffusie vanuit 

~~n punt ( de oorsprong ) . 

-D-r' ~(rdN)=dN 
dr clf:' .dt. 

met beginvoorwaarde 

t(O , r = 0 

De oplossing voor daze vergelijking luidt: 

- r/ybb 
e 

N= deeltjesdichtheid 
r= verplaatsing 
t: tijd 

Hieruit volgt voor het gemiddelde kwadraat van de verplaatsing van een 

deeltje van de oorsprong af: 

r:a. = fr• N £!Tr dr = i; Dt. 
evenzo berekenen we 0 

Schatten we de gedurende de verhittingstijd (~ 1000 seconden) de 

gemiddelde verplaatsing op IDOµm, ( een indruk aan de hand van de verkregen 

resultaten) dan vinden we voor de diffusie coefficient: 

-1'2 2 
'-\ . I 0 ~~cc.. 

Met behulp van formula I vinden we voor deze D de waarden van))voor een 

aantal aangenomen waarden van A ; Deze zijn getableerd in tabel 10 • 

A ')) 

l 0-Cjft\ 1.6 
':J-

10 
Tabs! ID .., _________ 

de waarden van 'V voor -~ 1.9 6 
enige aangenomen waarden 3.10"" \0 

van X ,indien D= 4. 1012.i..~~ 
-CJ 'i" ( 1) en >... gedefinieerd 3.1 als baven ) 7- 10 m 10 

1/se..c... 

'l~ec,. 

'/sec. 
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De gekozen orde van grootte voor de vrije weglengte komt overeen met 

de afstand dat een ion over het oppervlak kan springen ender invloed 

van zijn spiegelbeeldlading. Dok voor atomen lijkt deze schatting 

gerechtvaardigd. C. '2.'ii] 

Als een deeltje zich vr~j over het oppervlak kan bewegen, zodanig 

dat zijn snelheid nag slechts door de temperatuursbeweging wordt bepaald, 

zal de botsingsfrequentie zijn : 

J) = v 
}\ 

• , v = '3e""'idde.L c:\e. sneLhe1d ; dt.4~ '1nd,e..n. 

. .::::. 600 '"'/~ CT: 111s k) \n(.:fte.Y\ 

-9 
A=IO""' 

• -CJ 
A=].10 M 

II 

~eldl:.: V: 6.10 Y._ 
':>ec. • 

II 
<J el.di: : )I-: IO Y. 

~. 

Indien de aannamen die leidden tot de in tabel 10 gevonden waarden 

juist zijn , volgt hieruit dat de oppervlakte diffusie niet bepaald wordt 

-Ooor de temperatuurs beweging van vrij over het oppervlak bewegende deeltjes: 

Ze zullen van potentiaalput naar potentiaalput springs~, waarbij ze 

... 
gemiddeld een tijdje -,:;. geactiveerd zijn voor diffusie, en een tijdje ,;.. 

-It .-_ 
aan het oppervlak gebonden~· Er zal gelden dat "( <.<."'C., zodat de wachttijd 

aan het oppervlak de activeringsfrequentie bepaald. li:.'2G -.... 

7 -Iii 
L:. = '-:iJ :, l 0 ( "'C < I 0 ~ec:.. (voor de. WQo.rde.l'"I 1.1:11: b:"beL 10) 

In het algemeen geldt datt'in dezelfde arde van graatte.ligt als de 
-1'1. 

reciprake van de vibratie frequentie ( ~ Io Se.I:..) r. ~s-1 zadat uit de 

* gevanden waarden inderdaad valgt dat "t <.<. 't: . 

Oe boven gegeven waarden voar D en ~ stemmen in orde van groatte 

~Vereen met de in de literatuur bekende waarden vaor diffusiecoeff icientan 

op opperv lakken I:2.3:I, en wacht tijden I:2S:::I. 

Volgens dit modal kan geconcludeerd warden, dat de looptijd van de deeltjes 

( 't_.) in de orde van grootte van 10-:12 sec. ligt, terwijl hun verblijf-

tijd ( 'L ) vele rnalen grater zal zijn. Ze zullen niet binnen de vibratie-

tijd voor diffusie warden geactiveerd, zodat een ander proces verantwoar-

delijk moat warden geacht voar het vrij rnaken van het deeltje. 
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2) De energie toevoer naar de deeltjes in de gasontlading; 

Als de n~ de ionenstromen waargenomen deeltjes inderdaad in gesmolten 

toestand zijn geweest, kunnen we de minimaal toegevoerde energie berekenen 

met behulp van de formule: 

, met .. N= aantal atomen in deeltje 
Tm= smelttemperatuur 

k= constante van Boltzmann 
a= constante) I 

De factor a staat voor een temperatuurverlies factor ten gevolge van 

straling, geleiding en conversie. 

In kolom 2 uit tabelll is de benodigde smeltenergie voor vier verschillende 

deeltjes, afkomstig van vier verschillende plaatjes, weergegeven, waarbij 

we zijn uitgegaan van de smelttemperatuur van zuiver koper ( 1356 K ). 

De deeltjes afmetingen zijn bepaald n~ dat smelting is opgetreden, en 

verondersteld is dat de deeltjes een pakkingsdichtheid van bulkmateriaal 

bezitten. 

We zullen de volgende mechanismen onderscheiden, die verantwoordelijk 

kunnen zijn voor de toevoer van de benodigde energie: 

I) Kinetische energie der neonionen 

2) Potentiele energie der neonionen 

3) Joule verhitting 

4) Veldemissie. 

Tab el 12 
. ... ·-~ .· ·-""'!!"-------. . . . '- ,.__ _--. -·- ' ... . 

----··-~-':'::. __ ---·· 
r~ ~..,) UT (Jo14I~ J (A/<:.~) t (sec..) E ot(Ja"'le.) 

deel jes- smeltenergie stroom- ontladings- pot.Penergie 
straal a:l dichtheid tijd itoevoer ionen 

{k:=I) 

80 4. I0-4 s. 10-? 648. I02 Io -4 

~n !=i.6IO-S 8. ro-6 6S4. !02 I ~·I I0-4 i 

3~ s;6 10-S 4. I0-6 1800 1;5 I0-6 

I0-5 IO-o 
--

20 2.a 4~- ?7200 2~9 10-b 

( Jeel~jas ~oo'j l::.e.. cie~cht:\\: Of' ~ 4 _.A-Im. 
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l) Kinetische energie der meonionen. 

In een aantal gevallen is ervoor gezorgd, dat de kinetische energie 

van de aangevoerde neonionen slechts weinig grater zal zijn dan de thermische 

energie der atomen, door [/p <3V/cm. torr. te kiezen. E= veldsterkte 
P= druk ( ID torr.) 

-21 I/ met een gemiddelde thermische energie van 6.4.ID Joules ( 25 eV) per 

-6 ion bij kamertemperatuur, en een ionenstroam van 5. IO A zal bij een 

homogene ontlading de kinetische energietoevoer t.g.v. de ionen naar een 
. 

deeltje met een straal van 30,,u.m gedurend~~en ontladingstijd van 20 uur 

-6 in totaal ongeveer 0.3. IO Joules bedragen. Dok bij de gebruikte hogere 

veldenergieen zal de kinetische energie der ionen nauwelijks een merkbare 

bijdrage tot het optreden van smelting kunnen leveren. 

We mogen veronderstellen dat de ruimtelading niet voldoende is voor een 

belangrijke contractie van het veld. We zullen ter plaatse van het deeltje 

een effectieve vergroting van de diameter verwachten. Dat deze zodanig . . 
wordt dat de stroom naar het deeltje met een factor 100 toeneemt,(hetgeen 

~inimaal nodig is voor een merkbare invloed) valt niet aan te nemen. 

2) Potentiele energie der neonionen. 

Oaar de kinetische energie der ionen gemiddeld slechts I/25 eV bedraagt, 

mogen we verwachten dat de ionen energie overdracht naar de deeltjes op 

het oppervlak haofdzakelijk zal warden bepaald door de potentiele energie 

<>f ionisatie-energie van het neon ion. 1\ls sen neonion de kathode nadert, 

:zal het hieruit een electron kunnen vrijmaken, en de rest van zijn 

(34.4. ID-j,i, 21~5 eV.) ionisatie energie komt vrij in anders vormen van 

energie, waarvan in totaal een gedeelte, E t , ten goed'e komt aan de 
po • 

oppervlakte atomen. 
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Epoc 

, met 
I= stroom 
t= tijdsduur 

Iion=ionisatie energie 

~=uittree energie 

k= factor <I 
e = e.t.e.w.e .. .i:::c>1t" IC\di""'l. 

(2I.SeV) 

( 4.5eV) 

(
De factor k herbergt de eff icientie van het energie overdrachtsproces ) 
met betrekking tot de temperatuurs verhoging van het deeltje. 

de. 
OooY-de zeer open structuur van waargenomen deeltjes, zal het ion dieper 

een deeltje kunnen indringen alvorens geneutraliseerd ts warden. Hierdoor 

zal de aldus vrij gekomen energie efficienter ten goede komen aan de 

atomen van het deeltje. In ons geval zal de factor k dan ook grater zijn 

dan in het geval van een vlakke ondergrond. In kolom 4 van tabelt~ staat 

de bijdrage van de potentiele energie onder de veronderstelling dat k=I. 

We zien uit de tabel dat ook deze energietoevoer niet voldoende is om 

smelting volledig te verklaren. Hoewel oak hier met een grotere effectieve 

deeltjes straal rekening moet warden gehouden, zal gedurende de lange 

tijdsduur waarover dit proces speelt( n.l. de gehele ontladingstijd) 

het warmte verlies aanzianlijk zijn. 

3) Joule verhitting. 

Rekening houdend met de temperatuur afhankelijkheid van de weerstand 

van het materiaal, kunnen we de invloed van de Joule verhitting als 

volgt berekenen. 

We veronderstellen geen temperatuur verlies aan de omgeving. 
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&Q = c::\E =i
2

Rd1::: of, 

de. = ~ = i2R dt. (I' ~ -wi I 

R verandert lineair met de temperatuur: 

R = R
0 

[t + ol (T-To5J 

volgt uit {I): 

!3ei..nl:-~reerd : 

L" R = «Ro 
Ro ~m 

dT = \z.R 
~\:: 

Q = toegevoegde warmte 
energie e., E' = 

• :t"' I..~ = 
h\ = 
R= 
R11= 
5::: 

T= 
1ll = 
t= 
~= 

~= 

~= 

A= 

stream naar het deeltje 
massa 
weer stand 
weerstand op karnertemp~ 
soortelijke warmte 
temperatuur 
temperatuurvco5ffici~nt 

tijd 
straal 
geleidbaarheid 
dichtheid 
dwars doorsnede 

R l 2 
~Io I*b ~ R =Ro eic.~. [ o1Ro I.,.. ti 
SM ~M .=__! 

( = ~ { ~p.[ °'Ro/m:> I~ t] -11 t::) '2 i 
~ I~= R0 I e..i<.fl [ol.Ra I* 1;1 · 

h'\S ~ 
or he.I:. s""'ell::. i>'"'""' t- c::ieki le : 

E""' =- m ~ (. T k. -T0 ) > zoc::\Q\:: 

Ln [ l -+ c1.. ( T'k-1-:-T
0 
)] • 

k l 

lndien we de gegevens voor koper hierin invullen vinden we voor de tijd ...... 

die nodig is om tot smelting te komen: 

t.,, = 1.&. 10'' (if;: )2 

waarin 1Tr~de dwars doorsnede van hat deeltje voorstelt. Deze formula 

kunnen we vergelijken met de resultaten van een computerberekening, 

uitgevoerd door Mitterauer r: rt :J. en levert dezel fde resultaten op. 

Voor een deeltje met een straal van 30,,.wn ender invloed van een 

-s stream van ID A, homogeen verdeeld over hat koperplaatje is de tijd, 

8 :die nodig is om tot smelting te komen: \;h'\ ?t: 2. 10 c:.ec.. 

il/e mogen hieruit concluderen dat gedurende de gebruikta ontladingstijden 

({ 7.2~ 103 sec.) Joule verhitting praktisch geen invloed zal uitoefenen 

op de smelting van het deeltje.temeer daar gedurende de ontladingstijd hat 

temperatuurverlies aanzienlijk zal zijn;(de voor het temperatuurverlies a.g~v: 

geleiding karkteristieke relaxatie tijd(warmtecapaciteit~warmteweerstand) 

schatten we af op ongeveer Io ~c.) 
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4) Veldemissie. 

Evenals in het door Malter beschreven effect [.\9~, waarbij veldemissie 

wordt veroorzaakt door een op de oxidehuid van een aluminium kathode 

opgebouwde ionenlaag, kunnen we in ans geval het optreden van veldemissie 

ender bepaalde omstandigheden verwachten. Daartoe denken we de deeltjes 

opgebouwd uit koper met daarop een oxidelaag zoals weergegeven in fig. 12 • 

0 
De dikte van de laag mag op ongeveer 30A 

geschat warden. :C 9 '.l De aangevoerde neon 
G G 

cup +:~20 7'~ns= }3
· n• 

ionen zullen gedurende enige tijd op de 

zuurstoflaag aanwezig blijven, zonder dat 

ze geneutraliseerd warden. Het aldus opge- figuur I2 _.., _______ ........ 

bouwde veld kan zo hoog warden dat veld-
veronderstelde opbouw van 
de oppervlakte laag 

emissie kan optreden. De veldemissie• 

stroom vari~rt met de uittree energie, 

welke we zullen schatten op 4 ev; ( de zuurstoflaag verlaagt de uittree-

energie van het koper. 4.5eV) Berekeningen betreffende veldemissie!:.lO~ 

wijzen uit dat het veld dan ongeveer I09V/m moet bedragen, wil veld-

emissie bptreden. 

riguur 13 
---------

De spanningsval over de protrusion uit fig 13 a 

4 zal voor een dergelijk veld IO Volt bedragen, 

hetgeen in de door ans gebruikte ontladingen 

niet haalbaar is, Denken we de protrusion 

echter opgebouwd als weergegeven in fig. \3 b, 

dan zal de spanningsval bij een laagdikte van 

20 A slechts 2 Volt bedragen. De energie die 

moat warden opgebracht om de protrusion uit fig.13 

tot smelting te brengen, bedraagts 

twee mogelijke samenstellingen van een protrusion 
a} protrusion als geheel isolerend 
b.); p~otrus.ion mat gel.eidenae kexn an isolerenda- laag 
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-II 

- .3 . 10 101..tle 

Oe· door de veldemissiestroom ontwikkelde 

energie bedraagt: 

V. I. b ;: 2 r b 1 0~~e 

Cp = soortelijke warmte 
AT::: temper atuurs toename 
Y = volume 
S~= s oortelijke massa 
V = spanning 
I = stroom 
~ = tijd 

Het product van de veldemissie stroom en de tijdsduur van deze stroom moet dan: 
-II ::r'J(. ~ r;;; lo bedragen, wil de veldemi ssie smelting veroorzaken. 

Berekening van de veldemissie stroom en de verblijftijd en van de ionen 

-II 
aan oppervlakken doen vermoeden dat de waarde van ID C voor het product 

van de stroomsterkte en de ontladingstijd een realistisch bedrag is. 

( Indien door een collectieve veldopbouw ( fig. 14 ) het veld de waarde van 

1.5" I 0 9 V / m bereikt, zal de stroomdichtheid ongeveer I A/ 2 bedragen ( voor 
m 

uittree arbeid is 4eV ) ) In tabel13 staan enkele voor veldemissie bereken-

de waarden van de stroomdichtheid al s functie van het veld weergegeven; 

De grootheden die het product van de stroom en de tijdsduur bepalen ( zoals 

laagdikte, relatieve dielektrische constants, opbouw ionenlaag) dienen echter 

beter bekend te zijn, willen we tot een 
t-- - - - - - - - - -~ 

I. Q I 
juiste invulling kunnen komen. 

figuur !4 
caiiectieve-veldopbouw 
door ionenlaag 

. L - .D_ - -D-D- _Q _ _Q ___ t 

. 

'.. ,~-~-~ ·,~,, 
~" ' " \,, . ', ' .... , '\ ..... .... ...... ~. ... 

E (V/m) J (A/m
2

) 

r~·4 

r;5 
Tabel l3 

f;·a 
--------

de veldemissie stroomdichtheid 
(J) als functie van het 
electrische veld (E) C lO::J 

I. lo -2 

1·;·3 

s~·g IOI 
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Als we ( voor de eenvoud) veronderstellen dat de ionen homogeen over het 

oppervlak zullen zijn verdeeld, en wel zodanig dat er van een collectieve 

veldopbouw sprake is, mogen we schrijven: (fl~N) 

en we veronderstellen tevens dat de 

Er van de oppervlakte laag ~~n is, 

dan kunnen we het aantal voor veld-

rt = oppervlakte ladings
dichtheid 

N+= aantal ionen per opper
vlakte eenheid 

Eo= dielektrische constanee 
~r= relatieve dielektrische 

constants 
E' = veldsterkte 

emissie benodigde ionen berekenen: 
.... 16 

N .0:: f>. IO /rtf\2 even als de afstand tussen 

de ionen CL;:;::~'::;::; 5 n.rn. 

Uit tabel3 , hoofdstuk II, zien we dat op een dergelijke afstand de onder-

linge ionen beinvloeding nog aanzienlijk is. 

Van de beschouwde mechanismen van energie overdracht van ionen in een 

gasontlading naar deeltjes op hat kathode oppervlak, zal slechts de over-

dracht van de ionisatie energie der ionen, en de veldemissie waarneembare 

beinvloeding van de deeltjes, onder bepaalde omstandigheden, kunnen veroor-

zaken. De omstandigheden betreffende de overdracht van ionisatie energie 

bestaan hieruit, dat dit proces zeer efficient dient te geschieden~ 
de, 

Oat wil zeggen dat bij hat neutraliseren van het ion vrijgekomen energie 

vrijwel geheel ten goede moet komen aan de atomen van het deeltje. 

Bezit hat deeltje een open structuur, dan is de kans op efficiente overdracht 

grater dan bij·een massief deeltje. 
"1.ol'"I i~o.l:.ie 

Oak als de ia~isehe energie van de toegevoerde ionen volledig ten 

goede komt aan de atomen van het deeltje, zal deze energie toevoer niet 

voldoende zijn om het deeltje in all& waargenomen gevallen volledig tot 

smelten te brengen. Veldemissie is vermoedelijk wel in staat om de deeltjes 



-42-

te doen smelten, echter ender de voorwaarde dat ze een (zeer) open structuur 

bezitten, en zijn apgebauwd uit een samenklantering van vele scherpe puntjes. 

( zie figuur 13 b) Deze puntjes dienen aen geleidende kern te bezitten, met 

daar omheen een isolerende oxide laag. Geconstateerd is dat de diameter van 

hun basis klein maet zijn ten apzichte van hun hoagte, opdat de antwikkelde 

warmte niet snel naar de andergrond kan warden afgevoerd. 

De juiste toedracht van het mechanisms van veldemissie is niet bekend. 

De emissiestroom hangt sterk af van de dikte en de samenstelling van gead

sorbeerde lagen. Ook het praces van opbouw van de ionenlaag, zodanig dat 

de benodigde hage velden kunnen ontstaan, roept vraagtekens op; 

We moeten veronderstellen dat de veldopbouw door de ionen een callectief 

proces is, daar veldemissie in het veld van ~~n enkel ion onmiddellijk 

neutralisatie van dit ion tat gevolg zal hebben. De onderlinge afstand 

der ionen wordt dan echter za klein verondersteld, dat hun afstotende 

kracht aanzienlijk wordt. Het wordt energetisch moeilijk een ran op het 

oppervlak te brengen.Hat optreden van veldemissie en het Malter effect" 

bestaan echter en zijn in de literatuur meerdere malen beschreven ~t~.21~~ 

Als we veronderstellen dat oak in ons geval veldemissie optreedt, 

kunnen we verwachten dat dit smeltprocessen tat gevolg kan hebben~ ._.,. 
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3) De ringvormige materiaal afzetting in de gasontlading~ 

Een tweetal belangrijke waarnemingen, n.l. 

de ring heeft een scherpe rand, an 

- de diameter van de ring variert met de veldsterkte 

doen vermoeden dat het proces van materiaal afzetting rand een deeltje 

ender invloed van een ionenstroom, verloopt in de vorm van ionen 

verplaatsing en niet in de vorm van atomen yerplaatsing. 

Als we ervan uitgaan dat het deeltje in hat midden van de ring als bran 

voor de materiaal afzetting fungeert, zal immers sen verplaatsing van 

atomen over het oppervlak sen diffusieproces zijn, hetgeen een error

functie achtig dichtheids verloop zal opleveren. We verwachten dan geen 

scherpe rand. Tevens zal een diffusieproces van atomen niet afhangen van 

de aangelegde veldsterkte~ 

Een materiaal verplaatsing via atomen in de gasfase zal eveneens 

een diffusieproces opleveren. Als de atomen enige tiende nanometers 

van hat oppervlak verwijderd zijn, zal de hen naar het oppervlak 

toedrijvende kracht reeds verwaarloosbaar zijn, zodat geen enkel ander 

mechanisms dan de toevallige samenloop van een groat aantal gerichte 

botsingen met de aanwezige gasatomen hen terug op het oppervlak kan 

brengen; De cross- sectievan dit botsingsproces is ta klein om enige 

bijdrage ta leveren •. 

Het diffusieproces van ionen dver het oppervlak levert dezelfde 

bezwaren op als de diffusie van atomen over hat oppervlak~ 

Slechts de beweging van ionen door de gasfase zou overeen kunnen 

stemmen met de waarnemingen. Het aangelegde veld veroorzaakt in dit 
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geval de terugkeer van de ionen naar het oppervlak, en wel zodanig 

dat bij toenemende veldsterkte het ion dichter bij de bran terecht komt; 

Als we ervan uitgaan dat dit inderdaad het juiste transport mecha-

nisme is , kunnen we de afstand r berekenen, waarover hat ion zich 

van de bron af verplaatst: 

.. 
-~!2~~E-!~-

de kogelbaan 

r 

versnelling: a. .: q_.6' 
h\ 

beginsnelheid: V
0 

Q. =versnelling 
q_=lading 
E =veldsterkte 
twl::::rnassa 
V0 = beginsnelheid 
r =verplaatsing 
'f = hoek 

De verplaatsing blijkt behalve van de hoek waaronder het ion wordt weg-

geschoten, nog af te hangen van de kracht die het van het aangelegde 

veld ondervindt, en van de kinetische energie waar het mee wordt wegge-

schoten. Voor een constant elektrisch veld mogen we verwachten dat de 

J<inetische energie van hat ion, volgens een bepaalde verdeling, verschil-

linde waarden kan aannemen. Voor een aantal verdelingen ( kansdichtheid-

functies) voor de kinetische energie zal m.b.v. ·de kansrekening warden 

na gegaan hoe de verdeling van de deeltjes over het grondvlak::aal warden. 

De veldsterkte mordt constant gehouden. Er zal gebruik warden gemaakt 

van de volgende symbolen: C. , ! ~ ~ = stochastische var iabelen 

f..c. = kansdichtheidsfunctie vanJ:. 

~ = verdelingsfunctie van r:. 

P = kans 

(I) 
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en van de hiervoor geldende formulas: 
I 

r=-r-(v-\ . - ~ (r) 

== p Cr::~a.) 

We zullen een drietal gevallen voor de waarde van de begin energie 

onderscheiden: 

I) -!mv0 = constant 

2) i; 1t1 v0 is homogeen verdeeld over een interval van 0 tot A
0 

3) imv0 heeft een verdeling die overeen komt met een Maxwell verdeling 

voor de snelheid. 

formule (I) wordt geschreven als: 

r = Ax s waarin 

en 

A= h'\v:/qc

s. = 5in 'l.'f 

·I) Veronderstel Whv:Jq_E' = constant = I 

De verdeling wordt in dit geval bepaald door: 

~ = ,,~ 21.f 

In figuur 16 zijn de gebruikte 

!> 6. Co, 1] 
'f 6. [ o, "i2.:l 

hoeken gedef inieerd~ 

Voor de verdelingsfunctie over het oppervlak geldt{zie figuur 16) 

dat de deeltjes die terecht kornen op 

hat oppervlakte elementje sdsd~ , did 
~ 

deeltjes zijn die zijn vertrokken onder 

dehoek f+ d'f' ~n 1I -'f-t'dlf binnen d O" 
2.. 

figuur 16 
---------
de verdeling over deruimte. 
If', er :hoek 
de deeltjes die vertrekken onder de hoek ~ en 
de deeltjes die vertrekken ender de hoek 90° - IP 
komen terecht op het oppervlakte elementje sdsd 
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?odoende zal gelden, indien weveronders:tellen dat de r ichting waar in het 

dealtje ontsnapt uit de bron homogeen verdeeld is over de ruimte: 

+ 

oFweL c.o~'f + s '1 ll'l If? 
lf1T .S 

d'f' 
dS 

t 
f ~ 

vaaruit volgt I I = -'tlfS Y1=5 

Oeze kansdichtheid heeft een verloop zoals weergegeven in figuur 17 • 

0 1 
.:~!~~!:£_!!_ 
kansdichtheidsfunctie van ~=sin 2~ 

We zien dat een dergelijke beschrijving inderdaad zal leiden tot een 

verdeling 

geldt 

van de deeltjes in een ring met een scherpe rand. (Indien 

.Lmv:2 / e = constant = Ao, wordt de kansdichtheidsfunctie: 
2. • 'ic 

f.t(r) =- b~.... __!..__ ) 
, 1 mt:i .Y-1 - f'/ A 

0 

lndien de beginenergie niet slechts ~~n constants waarde aanneemt, 

maar beschreven moet warden met behulp van een kansdichtheid luidt de 

formula: r = A s met 

De kansdichtheidsfunctie van r kan op de volgende manier uit de 

.; 
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kansdichtheidsfuncties van A en S warden bepaald: 

Voor de verdelingsfunctie van r geldt: 

~ (r) : = P ( r.: :::- r) -= P (A· 1 !S- r) 

daar A en S onafhankelijk zijn, geldt: - -
I 

- f PC.A<.r.)-1 
- 0 - -..;; .s 'ill ..s 

Hieruit volgt voor de kansdichtheid: 

' 

I 
~ 

- J f F\ (~)_ ~ 
_o 

I 

ds = s t="A ( ~) 4~.s 
0 -

ds 
~ 

*' (2)) 

2) Veronderstellen we Yv'\Vo2 /'3...E homogeen verdeeld over een interval [o-,,,. A
0
'] 

dan geldt: s £ [ o, 1"] e.n f A = 
Ao 

A t. C o.A 0J 
f ~ : 0 

r E. Co, A. 0'J 

· Uit formule (2) vinden we voor de kansdichtheid van r 

fer> 
r. = ) 

' 
ds 

o ~ ~.::; A0 

el~e.rs 

= -' ( * L - -!. loo[~ ) 
'41TA 0 ... 1-b4 'i ;;i 1+.b 

. 
J 

De kansdichtheidsfunctis van ~ is in fig. 

Lim f (r):O' zodat hieruit volgt dat deze 
r-_,,p..o !:. 

beschrijving voor de verdeling over het 

oppervlak geen scherpe rand zal opleveren. 

_Et2!:!~~-!~-

weergegeven. We zien dat 

kansdichtheictsrunctie van ~=~sin 2r . 
met f zoals gedefinieernonder 2) 

A : 

Indien we voor f A eendeltafunctie invullen,zal hisruit 
weer de functie als weerQeQeven in fig.17 volgen~ 

•• 
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3) 
... 

Veronderstellen we dat de deeltjes vanuit de bron desorberen a.g.v. 

de temperatuursbeweging van de brondeeltjes, mogen we voor de verdeling 

van de snelheid ( min of meer) een maxwell verdeling verwachten ( zie fig:tg) 

( V..., meest waarschijnlijke snelheid) 

Uit formule (2) vinden we voor de 

kansdichtheid van r in dit geval een 

verloop zeals weergegeven in fig.20: 

[!2!:!:::_!~ 
maxwellse snalheids
vardeling 

Uit de figuur blijkt dat deze beschrijving 

voor de verdeling over het oppervlak geen 

echerpe rand zal opleveren. 

Als de waargenomen verschijnselen inderdaad 

afkomstig zijn van een ionen transport door de -

ruimte, en de waargenomen scherpe ring niet 

slechts een gevolg is van de interpretatie 

van de S.E.m. beelden, wijzen de boven-

r 

_[!2~!:::-~2-
kansdichtheid sf unctie 
van !=~sin2 :f met ~ 
verdeeld als beschreven 
ender 3) 

staande berekeningen erop dat de kinetische energie waarmee de ionen 

uit de bran ontsnappen niet beschreven moet warden d.m.v. een verdelings-

functie, maar slechts discrete waarde (met sen zekere spreiding) zal 

aannemen~ We zullen volgens dit model niet verwachten dat de deeltjes 



uit de bran warden vrij gernaakt als gevolg van een ternperatuursbeweging; 

Een extra aanwijzing hiervoor wordt geleverd als we de straal van de 

waargenornen ring vergelijken met de rnaxirnale afstand die het ion vanaf 

de bran volgens dit model kan afleggen. 

Aan de hand van tab el Ba., hoofdstuk IV( kunnen we hieruit de verwachte 

begin energie berekenen. Dit is in tabel1~ weegegeven. 

aantal straal E 

2 650 .,Mffi : 50.A.lm 2 + a·~ IS -
16 300M,m ! 50,um o·;g + 0~·15 -
34 75 ~ ! 2.'.).Affi 0;23+ 0·;07 -

-I~~!:!l~-
de waarden voor de kinetische enargie 
die volgans het beschreven model volgen 
uit de gagevans van tabel 8Q 

(E= 60 Y/~ - ·-·--

eV 

ell 

e\! 

., 

De in tabell~ beschreven ( discrete ) waarden voor de kinetische energia 

der ionen liggen ruimschoots boven de (gerniddelde) energie die de deeltjes 

als gevolg van de temperatuursbeweging op smelttemperatuur van koper 

verkrijgen ( O.I eV ). 
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Uit de tabel volgt tevens dat we volgens dit model verwachten dat 

de kinetische energie der ionen drie discrete waarden kan aannemen 

indien we veronderstellen dat de deeltjes ~~nmaal geioniseerd zijn. 

Nemen we aan dat de deeltjes oak meerdere malen geioniseerd kunnen 

voorkoment kan oak daarmee de verhouding in de gevonden waarden voor 

de kinetische energie (~!:4:8) niet volledig warden verklaardt zonder 

aan te nemen dat verschille~de waarden voor· de kinetische energie 

optreden. Voor clustervorming kan dezelfde verwachting warden uit

gesproken, daar we veronderstellen dat clustervorming nag geen aanleiding 

zal geven tot het optreden van verschillende kinetische energieen, 

We zijn er bij dit model vanuit gegaan dat de waargenomen 

scherpe rand van de materiaalafzetting niet het gevolg is van de 

interpretatie van de s.E.m. beelden. 

Een verklaring voor de verondarstelde discrete waarden voor de 

kinetischa energia waarmee de ionen warden vrijgemaakt uit de bran 

kan niet worden gegeven.Wel verwachten we dat de in de ontlading 

aangevoerde neonionen bij d!t proces een belangrijke rol spelen. 



-52-

APPENDIX I 

De invloed van de mechanische bewerking en de verhitting op het oppervlak 

van koperplaatjes. 

De mechanische bewerking introduceert enige veranderingen in het 

koperplaatje. Tijdens de bewerking wordt een zekere hoeveelheid externe 

arbeid uitgeoefend, en een dee! van deze arbeid wordt in de vorm van 

inwendige spanning in he~ plaatje opgeslagen. 

Door de bewerking zal de grootte van de kristalcellen van punt tot 

punt varieren, , zodat enige gebieden drukkrachten en andere gebieden 

trekkrachten ondervinden. Ook het percentage vacanties en dislocaties 

neemt toe. Op kamertemperatuu~ zullen de krachten lang in het materiaal 

aanwezig blijven, maar bij verhoging van de temperatuur kunnen ze vrijkomen; 

De bewerking heeft tevens tot gevolg dat de van nature aanwezige structuren 

in hat koperoppervlak door de beitel warden " uitgesmeerd 11 zodat het 

oppervlak in de S.E.M. een zeer vlakke indruk maaktt waarbij als regelmatige 

struktuur slechts de beitelstreken waarneembaar zijn~ De oneffenheden zijn 

kleiner dan\).Lm in hoogte. 

De door de mechanische behandeling veroorzaakte schade kan door 

middel van rekristallisatie verminderd warden; 

Rekristallisatie wordt thermisch geactiveerd; bij verhoging van de 

temperatuur zal de kristal orientatie van elk gebiedje van hat bewerkte 

materiaal veranderen. Primaire rekristallisatie is het proces waarbij op 

een aantal kernen nieuwe kristallieten warden gevormd, en deze aangroeien 

ten koste van het gedeformeerde materiaalt totdat dit geheel "verbruikt11 

is~ Oaarna gaat migratie van de kristalliet grenzen ( langzamer) door: 
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korrelgroei of kristallietgroei treedt op. Gewoonlijk migreren de grenzen 

met ongeveer gelijke snelheid, zodat de kristallieten ongevesr gelijk 

van grootte zijn. Sams echter migreren slechts enkele grenzen ten koste 

van de anderen. Dit wordt secundaire rekristallisatie genoemd. 

Het rekristallisatie proces wordt in de literatuur veelvuldig genoemd, 

en de parameters die de grootte en vorm van de kristallieten en hun 

grenzen bepalen, zijn beschreven. De belangrijkste van deze parameters 

zijn : I) de temperatuur, en de tijdsduur van de verhitting 

2) de mate van mechanische vervorming 

3) de snelheid van afkoelen 

4) de aanwezigheid van bepaalde gassen tijdens het verhittings-

.en/of afkoelingsproces. 

Kernen voor korrelgroei ontstaan voornamelijk in gebieden waar de grootste 

concentratie van dislocatie en spanningen aanwezig zijn. 

Enige concentratie van elastische energie is noedzakelijk,"'"zodat een 

drempelspann.ing aanwezig most zijn, wil rekristallisatie optreden. "' 

Kernvorming wordt thermisch geactiveerd; een langere verhittingsduur 

en een hogere temperatuur doet de waarschijnlijkheid van het optreden 

van kernen toenemen, en verlaagt de drempelspanning; 

De kristalliet grootte hangt af van de balans tussen kernvorming en groei

snelheid; de kernvorming neemt toe bij toenemende inwendige spanning 

en de groei snelheid neemt toe bij toenemende temperatuur. 

Tijdens onze experimenten hebben we in de meeste gevallen van de genoemde 

parameters slechts de temperatuur gevarierd. Cebleken is dat bij verhit

ting tot 6~~ k in vacuum de gevormde kristallieten een diameter van 

ongeveer IOM.m bereiken, terwijl bij verhitten tot 1125 K in vacuum 

de kristallieten tot grater dan IOO~m kunnen uitgroeien. In dit laatste 
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geval z1jn ook de kristallieten grenzen geprononceerder, en blijken deze 

grenzen t.a.v. elkaar een voorkeurs verloop aan te nemen, die overeen 

komt met een gunstige varm voor de vrije energie. 

Verhitting in de aanwezigheid van bepaalde gassen ( water, zuurstof) 

zal de adsorptie van die gassen bevorderen, hetgeen zal leiden tot 

kleinere kristallieten in vergelijking met verhitting in vacuum. r13~ 
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