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Inleiding 

FYSISCH CHEMISCH ONDERZOEK AAN G:<.S • 

1.1 De elektrische en optische eigenschappen van vaste stoffen hangen af 

van de aanwezigheid van kleine concentraties kristalfouten. Dit 

kunnen vacatures,interstitiële atomen, dislocaties (de zogenaamde 

eigen imperfecties) en vreemde atomen zijn. 

De concentratie van deze imperfecties hangt af van de condities 

waaronder het kristal gemaakt wordt. 

Onderzoekingen van BASSANI, GREENWAY en FISCHER1 ) en van FISCHER 

BREBNER2 ) gaven d~ verwachting dat galliumsulfide interessante 

en 

halfgeleidende eigenschappen zou kunnen bezitten. Gallitunsulfide 

behoort tot de zogenaamde 3-6 verbindingen welke zijn opgebouwd uit 

de elementen van de derde en zesde neven-groep van het periodiek 

systeem. Andere verbindingen uit deze groep zijn galliumselenide, 

galliumtelluride, indiumselenide en indiumt~lluride. 

Ga.:® 

s = 0 

Fig. 1 
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De kristalstructuur is door HAHN en FRANK3) bep·aald. GaS heeft een 

hexagonale lagenstructuur, iedere laag bestaat uit vier sublagen 

in de volgorde S-Ga-Ga-S waarin ieder Ga-atoom tetragonaal wordt._\ ' 

omgeven door één gallium- en drie zwavelatomen (zie fig. 1). 

KLEMM en VON VOGEL4) bereidden GaS uit de elèmenten door in kwarts-

ampullen gallium in contact te brengen met zwaveldamp, waarbij 

zoveel zwavel werd toegevoegd dat juist GaS ontstond. 

Ga2s
3 

werd door hen gemaakt door een H2S-stroom bij 1250°C te lei~en 

over Ga2o
3

• 

SPANDAU en KLANBERG5) synthetiseerden GaS door stoichiometrische 

hoeveelheden gallium en zwavel tezamen in een kwartsampu~ te 

verhitten op 1100°C. Deze auteurs hebben tevens de thermische 

stabiliteit van GaS onderzocht. Enkele van de door hen bereikte 

resultaten waren voor ons aanleiding om bepaalde experimenten uit 

hun werk opnieuw uit te voeren. Dit heeft g~leid tot een programma 

van onderzoekingen naar chemische eigenschappen zoals o.a. h!! 

fasediagram en het existentie gebied. Op fysisch gebied werd een 

begin gemaakt met het onderzoek naar halfgeleidende eigenschappen 

zoals bijvoorbeeld het geleidingsvermo~en. 

In dit verslag zullen ondermeer de volgende punten ter sprake komen: 

Het onderzoek aan het fasediagram van het systeem gallium-zwavel en 

de thermische stabi~teit van de verbinding GaS; 

het vervaardigen van éénkristallen volgens diverse methoden; 

het verontreinigen van GaS met verschillende elementen, (zowel 

met eigen- als met vreemde atomen); 

het meten van de weerstand als functie van de temperatuur van één-

kristallen. 
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2.1 Bereiding van polykristallijn GaS. 

De verbinding GaS werd voor het eerst gemaakt door BRUKL en ORTNER6). 

Zij bereidden eerst Ga2s
3 

door bij 1250°C zwaveldamp over ga~~ium 

te leiden, daarna werd dit Ga2s
3 

met behulp van een waterstofstroom 

gereduceerd tot GaS. 

KLEMM en VON VOGEL4) bereidden GaS direct uit de elementen :in een 

gebogen kwartsampul. In het ene been bevond zich gallium, in het 

andere zwavel. Met behulp van een handbrander werd de zwavel. verhit, 

zodat de gehele b~s zich met zwaveldamp vulde. Daarna werd met een 

hetere vlam het gallium verhit, waardoor een reactie tussen het 

vloeibare gallium en de zwaveldamp plaatsvond. Nadat bijna a~~e 

zwavel gereageerd had werd het been met het reactieproduct gekoeld 

en de overgebleven zwavel naar dit been gedreven. 

Daarna werd de ampul op de knik afgesmolten. Teneinde alles volledig 

te laten reageren werd de afgesmolten ampul nog een half uur i.n 

een oven verhit op 1100°C. 

SPANDAU en KLANBERG (5) bereidden GaS in porties van 1 à 2 g 

in kwartsampullen uit de elementen. Uit hun experi~enten bleek dat 

de reactie begon bij + 1100°C. 

Oorspronkelijk werd door ons de bereidingsmethode van SPANDAU en 

KLANBERG gevolgd. Deze methode heeft echter het nadeel dat de ver-

houding tussen hoeveelheid GaS en het ampuloppervlak vrij on-

gunstig is, waardoor het GaS verontreinigd wordt met zich aan het 

oppervlak van de ampul bevindende verontreinigingen. BovendLen 

ontstaat er vrij veel galliumsuboxide dat zich als een zwarte 

film op de ampulwand en het GaS afzet; er vindt nl. een react~e 

plaats tussen Ga en Si02 , waarbij Ga2o ontstaat (7). 
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Door ons werd gezocht naar een methode waarbij de bovengenoemde 

verhouding minder ongunstig werd. Dit leidde tot de volgende 

bereidingswijze, welke in feite een gewijzigde versie van ~ 

en VON VOGEL is (zie fig. 2). 

( ___ )= ~'------->= 
A 8 c 0 E F 

Fig. 2 

In een kwartsaçul A met een diameter van 2 cm en een lengte van 

~ 17 cm wordt ongeveer 15 g gallium gebracht~ daarna wordt er de 

berekende hoeveelheid zwavel aan toegevoegd. 

Hierna wordt ampul A verbonden met een tweede ampul D. Deze ~~pul 

heeft dezelfde diameter als de eerste maar de lengte is ongeveer 

de helft ervan. De verbinding tussen beide kwartsampullen wordt 

gevormd door een nauwere buis C met een lengte van ± 5 cm en een 

doorsnede van 0, 7 cm. Deze verbindingabuis C bezit ook een capillair 

B waarop hij later dichtgesmolten kan worden. D bevat voorts de 

pompstengel F met afsmeltcapillair E. 

Het gehele systeem wordt nu vacuumgepompt tot ongeveer 10-3 mm 

kwik en bij E afgesmolten. Vervolgens wordt de ampul zodanig in een 

horizontale oven geschoven dat A een temperatuur van ongeveer 1150°C 

krijgt en D buiten de oven steekt (zie fig. 3). Eerst sublimeert alle 

zwavel uit A naar D. Als dit gebeurd is wordt de ampul verder in de 

oven geschoven waardoor de temperatuur van het zwavel oploopt tot 4 

à 500°C en de ampul gevuld wordt met bruine zwaveldamp. 
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De verhitting wordt nu 16 uur voortgezet. Daarna blijkt bijna al~e 

zwavel gereageerd te hebben met het gallium. De ampul wordt nu door

geschoven zodat het gedeelte met het reactieproduct buiten de oven 

uitsteekt en D in de hete zone ligt. Het overgebleven zwavel sub~~meer· 

nu naar A. Na een uur wordt de hele.ampul uit de oven gehaald en bij 

B afgesmolten. A gaat daarna nog enige uren in de oven. op 1200°0 

teneinde een homogeen eindproduct te verkrijgen. 

Fig. 3 
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2.2. Het p-T-x diagram van hot systeem gallimn-zwavel. 

2.2.1. Inleiding. 

Van de systemen Ga-Te, In-Te, In-s en In-Se zijn de vloeistof v~st·e-

stof' evenwichten in de literatuur beschrevenB-11 >.• .. 
! 

Het systeem GaS bleek echter niet bekend te zijn. KLEMM en VON i: 

4) 0 0 . VOGEL vonden als smeltpunten 965 C en 1250 C voor resp. GaS 

en Ga2s3• SPANDAU en KLANBER~.) onderzochten de thermische s tab:i

li.teit van GaS doch wer~ voornamelijk boven het smeltpunt vaLn 

deze stof. 

Als een van de ontledingspro.ducten vonden deze auteurs Ga2s, het

welk in een kouder gedeelte van de buis condenseerde. Bij ver~ttinl 

van dit condensaat constateerden zij dat boven 950°C het Ga2s 

ontleedde in Ga en GaS, zodat een inhomogene smelt ontstond. JBoven 

0 1150 C werd door hen een volledige mengbaarheid van Ga en GaS 

geconstateerd. Uit door ons verrichtte experimenten (zie para~raa! 

2.4.2.) is echter gebleken dat het Ga2s van SPANDAU en KLANBEnRG 

bestaat uit GaS waarop zeer fijn verdeeld gallium neergeslage~ :is. 

Bij het smeltpunt van GaS (962 ~ 4°C) ontstaan hieruit de ge-

scheiden GaS en galliumfasen welke bij hogere temperaturen steeds 

meer in elkaar oplosbaar zijn en boven 1150°C volledig mengba~r 

zijn. SPANDAU en KLANBERG gaven als smeltpunt van GaS 970 ~ 3e>C. 

-BRUKL en ORTNER
6

) vermeldden dezelfde temperatuur. 

2.2.2. Bepalin& der smeltpunten. 

Ter bepaling van het T-x diagram van het systeem Ga-S werden 

mengselsvan gallium en zwavel eerst ruim honderd graden boven bun 

smeltpunt verhit, teneinde een voldoende homogenisatie te ver-

krijgen•). Daarna werden zij afgekoeld. De temparatuur van het 
,_, ·. 

_monster werd gemeten m.b.v. een thermokoppel en geregistreerd op 

een schrijver. 

•)monsters met een zwavelgehalte >50a/o werden vervaardigd uit GaS 
met zwavel. 
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Uit het verloop van de tijd-temperatuurcurve kan worden opgemaakt 

bij welke temperatuur het monster een verandering ondergaat. At-

koelen van het vloeibare monster zal met een zekere snelheid ge-

beuren, hetgeen in het tijd-temperatuurdiagram een helling onder 

een bepaalde hoek geeft. Op het moment dat de eerste stof uit-

kristalliseert, zal er meer warmte afgevoerd moeten worden en za~ 

de helling in het tijd-temperatuurdiagram minder stijl worden (he~ 

afkoelen gaat minder snel). Daar in de meeste gevallen de stof dLe 

uitkristalliseert niet dezelfde samenstelling heeft als de vloei-

stof zal de samenstelling van de vloeistof veranderen. Vaak ver-

andert deze totdat de samenstelling van een eutecticum is bere~t. 

Hier kristalliseren dan twee vaste stoffen naast elkaar uit. In ~t 

punt blijft de temperatuur constant totdat alles vast geworden is. 

In het tijd-temperatuurdiagram geeft dit een horizontaal stuk. 

Gaan we uit van de eutecti.sche samenstelli.ng dan vinden we de 

eerste knik in de curve niet, maar direct net horizontale stuk~ 

De samenstelling van de monsters variëerde van 10 atoom procenten 

zwavel tot 65 atoom procenten zwavel. Monsters met hoger zwavel-

gehalte waren in de ons ter beschikking staande kwartsampullen 

niet te meten in verband met de hoog oplopende zwave+dr~. 

Teneinde enig inzicht in het ruwe verloop van het diagram te ver-

krijgen werden monsters met een zwavelgehalte tot 50 a/o afgekoe~d 

vanaf 1100°C en monsters met een hoger zwavelgehalte vanaf 1300°0. 

In een tweede serie proeven werd het monster enkele uren een paar 

graden boven zijn smeltpunt gehouden en vervolgens afgekoeld met 

een snelheid van 10°C per minuut. Na de bepaling van iedere afkooJL-

curve werd ook een opwarmcurve opgenomen, de metingen werden be-

ei.ndigd als er tussen de knikken in de afkoel- en opwarmcurven van 

ieder sample een verschil van niet meer dan 2,5°C werd gevonden. 
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In het systeem Ga-s konden op deze wijze tvtee verbindingen ge~ocal.i-

. 0 . 
seerd worden, te weten GaS smeltpunt 962!. 4 C en Ga2s3 ·~m:1eJ.tpun~ 
1090;:!:·)Pc met daartussenin een eut.ecticwn op '893 ':t.. 7°C 12):~ Po door ::<' 

t 
SPANDAU en KLANBERG voorgestelde verbinding ~a2S werd ni.et.- gevond~n. 

. .. : . . . I 
Figuur 4 geeft het T-x diagram van het syste.em Ga-s. 

2.2.3 •. Bepaling der zwaveldrukken. 

Bij verwarmen van de monsters in een vacuum.. gepompte en a.1'gesmolten 

ampul ontstaat boven de vaste stof een damp, welke in evenwicht is 

met h~t monster. Deze damp bestaat uit galliumsulfide en z:i.jn 

dissociatieproducten gallium en zwavel. Bevat het bodemproduct 

naast GaS ook Ga2s
3

, dan is dit ook in de dampfase aanwez.::Lg. Een 

bodemproduct dat geen GaS bevat en alleen Ga
2
s

3
, heeft ook :in de 

damp geen GaS .. 

De hierbij optredende zwaveldruk kan als volgt worden bepa..a~d: Een 

kleine hoeveelheid stof wordt in een met wa-terstof gevuJ.de kwarts-

ampul gedurende enige tijd verhit. De waterstofdruk bedraagt bij 

kamertemperatuur één atmosfeer. In de buis stelt zich nu. een even-

wicht in volgens de vergelijking 

H2 + ts2 ;;=:: H2S (1) 

Hierin is de ~waveldrtik gelijk aan de evenwichtszwaveldr~ boven 

het sulfide. De waarde van de evenwichtaeonstante 

Kg2s = PH • Ps 
2 2 

(2) 

als functie van de temperatuur is in de literatuur 13) te ·-v:i.nden 

en kan geschreven worden als 

4650 
log KR S = T - 2,51 

2 
(3) 

Het ingestelde evenwicht wordt ingevroren door de kwarts~~uJ. 

vanUit de hete oven in water snel af te koelen. Het gevor~de 

H
2
s wordt m.b.v. een argonstroom in een 0,4n NaOH oploss:i.ng ge~eid 

•) Zie bijlage. 
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waardoor Na2s gevormd wordt. Deze NaOH-Na2s oplossing wordt in een 

zure jodiumoplossing uitgegoten en de overmaat jodium wordt met 

natriumthiosulfaat teruggetitreerd. De evenwichta-zwaveldruk kan 

nu berekend wordon 

waarin: 

V 
0 

Ps 
2 

torr. 

.~ .. 

= evenwichtszwaveldruk in mm kwikdruk, 

= normaliteit van de natriumthiosulfaat-oplossing, 

• benodigde hoeveelheid thio voor de blanco bepaling, 

= benodigde hoeveelheid thio bij het terugti.treren, 

= ~ S bij de tem~eratuur T°K, 
2 

= waterstofdruk in de ampul in atmosferen bij kamer-

temperatuur, 

= volume van het waterstof in de ampul bij kamer-

temperatuur. 

Tabel I De zwaveldampdruk in het systeem gallium-zwavel. 

I 
~ 

mm Hg ~ " Zwavelgehalte van het met waterstof verhit ,, sz-dampdruk in 

monster temperatuur in °C 
h 

-6 50 798 1,0 x 10 

50 810 1,3 x 10-6 

59 858 3,2 x 10-6 

50 920 2,3 x 10-5 

50 978 1,5 x 10-4 

55 897 2,0 -4 • x 10 

57 980 ~ 4,0 x 10-3 

58t 1035 4,9 x 10-2 

; 

1080 60 1,0 

I 60 1135 3,8 
I 

• 12) 
latere bepalingen hebben aangetoond dat de in ref. . gegeven waarde 

-4 van 4,5.10 mm Hg te hoog was. 
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2 
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In tabel I zijn de resultaten weergegeven van de op bovenstaande 

wijze uitgevoerde bepalingen aan monsters met verschillende zwavel

gehalten en bij verschillende temperaturen. De·ps van GaS bij z:Ljn 
2 

smeltpunt wordt hieruit dpor interpolatie verkregen, evenals die 

van Ga2s
3

• 

Figuur 5 geeft de zwaveldruk van monsters met verschillende zwavel-
. .I 

gehalten bij hun smeltpunt. In deze figuur is uitgezet Ps 
2 

tegen 

De lijn AB geeft de zwaveldruk boven zuiver zwavel. De lijn KE 

geeft de dampdruk boven vast Ga2s
3

, wat in evenwicht is met de 

vloeibare fase L2 ; in het punt E heeft de vloeibare fase L2 de 

eutectische samenstelling. De lijn EC geeft de zwaveldampdruk 

boven vast GaS wat in evenwicht is met de vloeibare fase L2 • 

De same~stelling van L2 loopt hier van de eutectische samenstelling 

tot de samenstelling 50 a/o gallium, 50 a/o ~wavel. 

Kristalstructuur en bereiding van éénkristallen. 

In het kader van het fysisch onder~oek aan GaS was het nodig om de 

stof in éénkristallijne vorm te verkrijgen. 

Door ons werden op drie verschillende manieren éénkristallen ver-

kregen, de verschillende bereidingswijzen zullen hieronder worden 

besproken. 

2.3.1. De structuur van GaS. 

GaS kristalliseert uit in een lagenstructuur. Figuur 6. geeft een 

afbeelding van een van de lagen, die zoals te zien is, zelf weer 

uit vier dichtgepakte onderlagen bestaat, in de.volgorde S•Ga-Ga-s. 

-1 Binnen de viervoudige laag worden de bindingen gevormd tussen Ga . 

+1 en S ionen, hetgeen betekent dat er een elektronenoverdracht 
. . 4) 1 

plaatsvindt1 • Het Ga- ion heeft een tetragonale sp3 coÖrdinatie met 

een verzadigde s 2 subschil. De bindingen tussen de lagen zijn 

.~". . ':;· .... 
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® : G~ 
0 : s 

Fig. 6 De structuur van één van de viervoudige lagen van Gas. 

hoofdzakelijk van het Van der Waals type met mogelijk een-zeer kJL~ine 
0 

ionogene bijdrage. De afstand tusse_n de ·lagen is 3,09 A en de kortste 
0 

s-s afstand van de ene laag naar de andere is 3,75 A, terwijl de 

Ga-Ga en Ga-S bindingsafetanden in een laag respectievelijk 2,46 ~n 
0 

2,43 A bedragen. Daar e~ praktisch geen overlap van elektronische 

golffuncties is tussen de verschillende lagen kUnnen we verwachteZL 

dat de elektrische eigenschappen in de richting van de lagen sterlc zu1-

len verschillen met die in de richting loodrecht op de lagen, d.~. 

in de richting van de C-as. Geleiding in de richting van de C-as. 

zal mogelijk plaats vinden door het tunnelen van elektronen door 

de potentiaalberg welke tussen twee aangrenzende lagen bestaat. 

Figuur 7 toont de elementaire cel van GaS3). Ook .hiërin is duide1:Ljk 

de gelaagde structuur te onderkennen met de daarbij behorende pax-en. 

van galliumatomen en de laagvolgorde S~Ga-Ga-S. Met het bestaan van do 

gallium-gallium binding bij GaS wordt tevens de aanname van KLEH1-1. en 

VON VOGELt dat het diamagnetisme van de twe~waardige galliumverbi...:nding 

te verklaren is door spincoml>ensatie van de twee naast elkaa1-- liggende 
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IL J .=?: i I i I I m i a s 

0 = s 

Fig. 7 De elementaire cel van Gas. 
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2.3.2. Bereiding met behulp van chemisch transport. 

Een veel gebruikte methode ter bereiding van éénkristallen is die 

van het chemisch transport15•16>. Een chemische-transportreactie 

wordt daardoor gekar~cteriseerd, dat een vaste of vloeibare stof A 

met een gas onder de vorming van een of meer gasvormige re~ctie-

producten wordt omgezet en dat daarna in een ander gedeelte van 

het systeem een terugreactie onder afscheiding van A plaatsvindt: 

iA(s) + kB(g)~ jC(g) + ••••• 

Dit verloop doet.denken aan een sublimatie of dest:i.llat:ie, 

evenwel is de snelheid waarmee het transport bij de gebr~te 

temperaturen plaatsvindt veel groter. 

De toepassing van chemisch transport was reeds in 1850 bekend. 

BUNSEN17) transporteerde reeds Fe2o
3 

met een vulkan:i.sch gas. 

H:i.j ontdek~e dat er een verband was tussen _het HCl geha·~te van 

het gas en de transportsnelheid. Het transport wordt veroorzaakt 

door de temperatuurafhankel:i.jkheid van de evenwicht·s:i.nstelli.ng . 

van de reactie 

Na 1925 ontwikkelden VAN ARKEL en DE BOER met dit proces een methode 

om metalen te zuiveren 18•19). DE BOER slaagde er in om wolfraam 

m.b.v. chloor te transporteren, het metaal aldus te zuiveren en in 

een éénkr:i.stallijne vorm te verkrijgen. Dit proces staat bekend als 

het van Arkel proces. 

Een derde periode in de ontwikkeling van het chemisch tranaport 

begon rond 1950 met onderzoekingen door SCHÄFER 20- 25) en duurt tot 

op heden nog voort. Zijn onderzoekingen hebben vooral gele:id tot 

toepassing in de halfgeleidertechniek. 
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Eénkristallen van GaS zijn volgens deze methode in afgeslo~en-

en vacuum gepompte kwartsampullen gemaakt. 

Er werd daarbij gebruik gemaakt van de volgende evenwichtsreact:ie: 

Deze reactie is endotherm zodat bij hoge temperatuur het evenwicht 

meer naar rechts ligt dan bij lage temperatuur. Chemisch transport 

zal dus plaatsvinden van hoge temperatuur (T2 ).naar lage temperatuuz 

(T1 ). 

De transportsnelheid is een functie van T1 , T2 de ampuldi&Dleter (d) 

en de ampul-lengte (1). 

De best·e éénkristallen worden verkregen onder optimale cond.i.ties 

~e bepaald worden door T1 , T2 , d en 1 en voorts nog door de tijds

duur t en de jodiumdruk. Een onderzoek naar de beste omstandigheden 

voor het transport proces leverde de volge~de parameters op "1.G) :' : 

T1 = 850°; T2 '= 930°; d = 18 mm; 1 = 17 cm; t = 17 uur en 

de jodiumconcentratie in de ampul tu~sen 3 en 6 mg/ml buisvol.ume. 

Een nadeel van het bereiden van éénkristallen met deze methode :is 

dat de gevormde kristallen min of meer verontreinigd zijn met 

jodium. Elektrische metingen aan deze kristallen zullen dus géén 

informatie geven over de zuivere stof, maar iets zeggen over 

"jodium gedoped" GaS. Variátie van de hoeveelheid jodium tussen 

2 en 10 mg jodium per ml buisvolume gaf geen verschil in el.ektri.sche 

eigenschappen van de kristallen~6 ). 

Wij nemen aan dat bij gebrui.k van 2 mg jodium het GaS reeds ver

zadigd wordt met jodium, zodat· er bij gebruik van 10 mg/ml n:tet 

meer wordt ingebouwd. Dit is bij de verbindingen CdS en ZnS aange

toond door SCHÄFER en beschreven .in een recent artikel27). 
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2 De verkregen GaS éénkristallen hebben afmetingen van ongeveer 1 cm • 

Soms echter worden door nog onbekende oorzaken plaatjes verkregen 

met afmetingen van 2t bi.j 1t cm. De temperatuurverdeling in de 

ampullen is waarschijnlijk van grote invloed. Twee ampuJ.J.en met 

dezelfde afmetingen en dezelfde inhoud die naast elkaar ~n de oven 

gelegd worden geven vaak zeer verschillende resultaten. Op de 

plaatjes zijn groeilijnen te zien, die hoeken van 120° met el.kaar 

maken. Ook zijn vaak hexagonale groeispiralen te zien C zie de foto's 

op pagina 18). 

Een onderzoek van BOELSTERLI en HOOSER:2B) heeft aanget·oond dat voor 

een groeispiraal traphoogte en treebreedte meestal constant zijn. 

Dit houdt in dat de groeisnelheden van de zes {10 1 o} v~akk.en 

gelijk zijn en dat dus voor deze vlakken de bezetting met Ga en 

S atomen gelijk is. 

Dit is in tegenstelling met de overeenkomstige vakken b:i.j het GaSe 

waarbij de helft bezet is met Ga en de andere hel:f't met .Se atomen, 

hierdoor ontstaan bij het GaSe driehoekige groeispiralen. 

2.3.3. Sublimatie. 

Daar voor het onderzoek aan zuiver GaS het gewenst is ook niet 

verontreinigde kristallen te gebl•uiken moest gezocht worden naar 

een methode om zonder jodium of' een ander transportm:idde1 één-

kristallen te verkrijgen. De meest voor de hand liggende methode 

naast het jodiumtransport is dan het sublimatie-proces waarb:ij 

gewerkt kan worden met dezelfde kwartsampullen en onder dezelfde 

condities. 

Boven het vaste GaS aan de heetste kant van de ampul ontstaat een 

GaS-damp welke bij de heersende temperatuur een bepaalde ver-

zadigingsdruk heeft. Deze GaS-damp diffundeert naar het m:inder hete 

gedeelte van de ampul. 
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Foto 1 Plaatje GaS waarop groeilijnen zichtbaar zijn. Tevens is 

hierop de aanzet van een zuiltje te zien. Vergroting 60 x. 

Foto 2 Groeispiralen op GaS-plaatje, beide spiralen groeien door el

kaar heen en hebben tegengestelde draairichtingen. De tree

breedten van de afzonderlijke spiralen zijn verschillend maar 

blijven voor elke spiraal constant. Vergroting 2000 x. 



- 19 -

Foto 3 Deelvergroting van een groeispiraal op een GaS-plaatje. De af

ronding van de hoeken is waarschijnlijk een gevolg van het te 

langzaam afkoelen bij het uit de oven halen. 

Foto 4 Enige GaS zuiltjes. Duidelijk is te zien dat de zuiltjes in 

willekeurige richtingen groeien. Bij sommige zuiltjes zijn de 

zes vlakken prachtig glad. Andere zuiltjes vertonen hier en 

daar plaatjesachtige uitgroeiingen loodrecht op de c-as. Helaas 

is op de foto niet te zien dat de potloodscherpe punt van het 
zuiltje ook uit meerdere gladde groeivlakken bestaat. Ver

groting 10 x. 
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Foto 5 Zuiltje dat loodrecht op de c-richting is afgeschoven. Het 

zuiltje valt dan uiteen in zeshoekige plaatjes, welke dezelfde 

dikte hebben als de normaal gesublimeerde plaatjes. Groeilijnen 

welke op de normale plaatjes gevonden worden, worden hier bij de 

grootste vergroting niet gevonden. Vergroting 30 x. 

Foto 6 Plaatje GaS afkomstig van een afgeschoven zuiltje. Hierop zijn 

geen groeispiralen te zien. Wel geeft dit plaatje een duidelijk 

beeld van de doorsnede van een zuiltje. Vergroting 800 x. 
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Bij de daar heersende temperatuur hoort een lagere ver~digings-

druk 9 zodat het GaS condenseert. Bij een niet te groot temperatuur-

verschil Tz - T1 zullen o:p de aanvankelijk gegroeide po~ykristallyne 

laag enige bruikbare éénkristallen groeien. Als de optimale condities 

gelden hier weer dezelfde t;aarden als voor het jodiumtransportproces. 

De tijdsduur varieert echter van twee tot zes dagen. De plaatje~ 

welke verkregen worden zijn veel kleiner en dunner dan ~e van het 

jodiumtransportproces en zijn daardoor veel moeilijker te hanteren. 

Naast dunne plaatjes vinden we ook lintjes en zuiltjes. De lintjes 

werden voornamelijk gevonden bij die experimenten waarbij de 

sublimatietijd kort was, van de orde van 24 uur. Mogelijk groeien 

deze lintjes in een later stadium uit tot,de gewenste plaatjes. 

Dit zou als volgt verklaard kunnen worden. Op de polykristallijne 

onderlaag groeien enkele kristalletjes, deze groeien bij voorkeur 

in de richting van waaruit het GaS wordt aangevoerd. Di~ gaat door 

totdat de punt van het lintje in een temperatuurgebied komt waar-

in de groei minder goed gaat. Het aangevoerde GaS molecuulzet zich 

dan liever op de zijkant van het lintje a!, waal•door groei in de 

breedte ontstaat. De zuiltjes zijn zuiver zeshoekig en hebben gladde 
•. ! ';. ~. .... ~ 

zijvlakken. Zij ontspringen meestal op een groeispiraa~ van een GaS 

plaatje en groeien naar het centrum van de ampul. 

De punt van de zuiltjes is potloodscherp en ook hierop zijn 

groeivlakken zichtbaar. 

De omstandigheden waaro%lder zuiltjes groeien worden mogelijk be-

paald door de GaS concentratie van de damp en de temperatuurgradient 

in de buis. Ook bij experimenten waarbij in open buizen GaS damp 

van hoge naar lage temperatuur gevoerd wordt m.b.v. een dragergas 

worden zuiltjes gevonden in scherp begrensde gedeelten van de buis. 
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2.3.4. Gradient stollen. 

Een derde methode om éénkristallen van GaS te verkrijgen is het. 

gradient stollen. 

Een kleine vacuumgepcmpteampul gevuld met GaS wordt in een oven 

tot ongeveer 1000°C verhit. Daarna wordt de oven in 72 uur lang- . 

zaam en regelmatig afgekoeld tot ongeveer 900°G. De ampul ~gt 

op een zodanige plaats in de oven, dat zich over de ampul een 

temperatuurgradient bevindt. Bij het afkoelen blijft de gradient 

aanwezig, zodat het stollen van het GaS aan één kant van de 

ampul begint. In de loop van de tijd verloopt het stolfront tegen 

de richting van de gradient in en kunnen de aanvankelijk ontstane 

kristalletjes uitgroeien in deze richting. Als de oven een tempera

tuur van ± 900°C bereikt heeft, wordt hij uitgeschakeld, waardoor 

hij snel afkoelt. Na het openen van de ampul kunnen met een pincet 

plaatjes uit de gestolde ~omp gehaald worden. Met deze methode 
: . '• '. 

zijn dikkere plaatjes te verltrijgen dan met het sublimatie~proces. 

Het verwijderen van de kristallen is echter een moeilijke opgave, 

daar de GaS· klomp vr..j hard is en de kristallen schots en scheef door 

elkaar heen groeien. Hierdoor kunnen uit een batch slechts enkele 

bruikbare kristallen verkregen worden. Bovendien rijst de vraag of 

bij het losscheuren van de op het oog bruikbare kristallen deze niet 

zodanig gedeformeerd worden, dat de elektrische eigenschappen er 

niet door bernvloed worden. 

2.3 .. ,5. Zone-sm.el ten. 

Een vierde methode, nauw verband houdend met het gradient koelen, is 

het zone-smelten. Hierbij wordt een grote, met GaS gevulde en vacuum-

gezogen kwartsampul omgeven door een grafieten buis. Onder schutgas 

wordt van deze grafieten buis m.b.v. een hoogfrequentspoel een smalle 

ring verwarmd. Hierdoor smelt een klein gedeelte van het GaS wat 
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zich binnen de ring bevindt. De spoel wordt nu langzaam over de 

grafieten buis heen geschoven, waardoor de gesmolten zone 1angzaam 

verder schuift. Het gevolg hi.ervan is dat aan de ene kant van de 

zone GaS uitkristalliseert en aan de andere kant GaS poeder smelt. 

Op deze manier zouden evenals met gradient koelen ook éé~istallen 

kunnen ontstaan. 

' 
Het GaS uit de vloeibare zone verdampt echter en sJ.aat neer op de 

koudere plaatsen in de buis. 

De verdamping en condensatie is bij onze experimenten zo sne1 ge-

gaan dat geen éénkristallijn materiaal verkregen \verd en :n.a ai'1oop 

van het experiment de gehele buis gevuld was met wolacht.::Lg Gas. 
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* De thermische stabiliteit van GaS • 

Daar het GaS tijdens het kristalgroeien en tijdens het 1egeren 

van elektrische contacten e.d. aan thermische behande1i.ngen 

onderhevig is, was het gewènst een onderzoek in te ste11en naar 

de stabiliteit van Gas. 

2.4.1. Evenwicht 2GaS(sh==2GaS(g)=:=2Ga(g) + S2.itil. 

Bij verwarming van GaS in ~en gesloten systeem in vacuum 

op een temperatuur onder zijn smeltpunt, stelt zich een 

evenwicht in tussen het vaste GaS en gallium, zwave~ en GaS in de 

dampfase. Bij een bepaalde temperatuur s-:tellen z:ich gedefinië·erde 

dr~en PGa, Ps en pGaS in. Hiervan zijn pG ·en Ps ni.et onaf•' :: _ 
2 .,.~ . a 2 

hankelijk maar aanelkaar gekoppeld door de evenwichtaeonstante van 

de reactie 

2GaS(s)~2Ga(g) + s2(g). (4) 

Als we nu stellen dat de activiteit van GaS in vast GaS gelijk 

· is aan ' 1 en de ac ti vi te i t van de gasvormig~ componenten geli.jk 

is aan de dampdruk van deze componenten, kunnen we achrijven 

3 2 
KGaS (atm. ) = Paa • Ps . 

2 
(5) 

Daar deze constante niet direct gemeten kan worden moet de KGaS 

la.."lgs thermodynamische weg worden berekend met· behu1p .. van- de 

uitdrukking 

(6) 

waarin À GT de vrije vormingaenergie is. De waarde van A GT kan 

benaderd30) worden door 

(7) 

* Zie referentie 29). 
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Voor de berekening van de AH en AS worden waarden gobrui.kt d:i.e in 

31-34) de literatuur gagaven zijn voor gasvormig Ga en s2 ~en voor 

vast GaS. Voor vast GaS is in de litel .. atuur geen entro:pi.e-\vaa.rdo 

te vinden. Bij de schatting van de s298 van de verbinding GaS werd 

gebruik gemaakt van de theorie van Lli.TIMER 34), die met :Lnacht-

name van het effect van de massa, de ionogene grootte en de 

ionogene lading,tabellen heeft gemaakt voor de positieve en 

negatieve constituenten van vaste anorganische verbindingen we~e 

het mogelijk maken de entropiaën van deze verbindingen te schatten. 

Voor reactie (5) vinden we dan 

A H298 ;;; 2HGa(g) + HS2 {g) - 2HGaS(s) ;;; 

= 130.000 + 31.ouo + 92.800 = 253.800 cai. 

= 80,76 + 54,4 - 32,4 = 102,76 cal/graad. 

Deze waarden ingevuld in (7) geven: 

A. GT = 25 3. 800 - T. 102, 76 

Substitutie hiervan in {6) leidt.tot: 

m8oo 
log KGaS ;;; - ~5~ + 

hetgeen te schrijven is als 

102,76 
4,57 

22,486 

(8) 

(9) 
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De evenwichta-zwaveldruk boven vast GaS is op de ree~s in 2.2.3. 

bes'chreven wijze te bepalen zodat met behulp van (5) en (9) de 

partiële galliumdruk als f~ctie van de temperatuur te berekenen 

is. 

De totale druk Ptot. boven het vaste GaS is gelijk aan de so~ 

der partiële drUkken 

(10) 

Bij een bepaalde temperatuur zal de totale druk Ptot. veranderen 

als de druk van ~en van de componenten gevariëerd wordt en zal 

.een minimale waarde krijgen bij een bepaald PGa (of p
52

> • 

De waarde van deze minimale totaaldruk, P(miri) 9 en de overeen

komstige ·waarden ~an PGa en Ps kunnen berekend worden uit de 
. 2 

relaties (5} en (10), immers voor P{tot.1 • P(min.) geldt: 

(11) 

Hieruit volgt de relatie 

pGa(min.) • 2ps (min.) • 21
/ 3 K1

/ 3 
2 GaS (12) 

Daar KGaS als functie van de temperatuur bekend is kunnen 

:PGa (min.) en Ps (min.) ook berekend worden. In tabel II worden ·-
2 

deze waarden weergegeven. De log { Ps (min.) J tegen 1/T proj ecti..e.. 
2 

geeft een rechte lijn, de zogenaamde p(min.)-lijn. Deze lijn .is 

belangrijk_, daar hij de drukken geeft die zich uiteindelijk .in

stellen als vast GaS in een groot volume kan verdampen. Uit ver-

gelijking (12) zagen we dat op de p(min.)-lijn PGa • 2ps • . a 
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Dit betekent dat op deze lijn de damp juist de samenstelling heeft 

• van de vaste stof • 

Onder deze omstandigheden sublimeert GaS in zijn eigen samenste~ling 

zonder ontleding. Om deze reden kan de lijn Ps (min.) ook wel de 
2. 

sublimatielijn van GaS genoemd worden. 

Bij deze beschouwing is verondersteld dat KGaS constant is bij een · 

bepaalde temperatuur. De KGaS verandert echter langzaam als functie 

van de samenstelling van het vaste GaS. Deze samenstelling ver-

andert als het GaS onder verschillende zwavel- of galliumdrukken wordt 

verhit. Daar echter binnen het existentiegebied de afwijking van de 

stoichiometrie altijd zeer klein is ( 1018 atomen per cm3 = 10-4 

gramatoom per molecuul), is de fout welke gemaakt wordt bij de be

rekening voor PGa en Ps met behulp van (12.) zeer klein. 
2. 

• Vergelijking (12.) Toorspelt een zuiver stoichiometrische samen-

stelling van de gasfase in evenwicht met !en niet-stoichiometrische 

vaste fase. Dit is niet geheel correct. De reden hiervan is dat 

vergelijking (5) slechts geldt voor zuiver stoichiometrisch Gas. 

Voor een vaste stof met de samenstelling Ga( 1 +Ó)S moeten we in 

plaats van vergelij~ng (5) 

2. (1 +d) 
PGa • 

de relatie 

Ps = KGaS gebruiken. 
2. 

Dit leidt tot een samenstelling van de gasfase in het punt waar 

P totaal zijn mini~um bereikt van de totale druk volQ'.-:n.s 

PGa = 2 < 1 + I) ·ps 
2. 

(13) 

(14) 

öieruit volgt dus· dat de ~aste stof en de gasfase in het minimum 

exact dézelfde samenstelling hebben. Aangezien de samenstelling van 

de gasfase zeer snel verandert bij zeer kleine veranderingen van de 

samenstelling v~ de vaste stof binnen zijn existentiegebied, mag 

de kleine verandering in de samenstelling van het gas welke in het 

minimum verkregen wordt door gebruik te maken van de uitdrukking (14) 

in plaats van (12.) in de pr~tijk verwaarloosd worden. 



Tabel II 

T°K 

1200 

1150 

1100 

1050 

1000 
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Waarden van KGaS en van pGa en p
82 

op de sublimatie~ 

lijn bij verschillende temperaturen. De waarden van 

Ps (min.) zijn opgegeven in mm kwikdruk, daar in de 
2 

figuren de zwaveldrukken steeds in mm Hg worden weer-

gegeven. 

.~ 

KGaS(atm.3) PGa(min.)(atm.) Ps (miL.)(mm H5) 
2 . 

1,614 • 10-24 1,48 • 10-8 5,61 • 10-6 

1,574 • 10-26 3,16 • 10-9 1,20 • 10""6 

9,954 
•. 10-29 5,85 10-10 10-7 
• • 2,22 • 

3,972 • 10""31 9,28 • 10-11 3,52 • 10-8 

8,913 • 10-34 1,21 • 10-11 4,59 • 10-9 

De zwavel- (resp. gallium)druk boven het vaste GaS variëert wel 

waarneembaar binnen het existentiegebied. B~j verschillende 

temperaturen onder het smeltpunt van GaS werden door ons op de reeds 

in 2.2.3. beschreven wijze de zwaveldrukken aan de zwavelrijke- en 

zwavelarme grens van het existentiegebied bepaald. Bij de bepalingen 

aan de zwavelrijke kant wordt gebruik gemaakt van het bestaan van 

twee vaste fasen, naast elkaar in het gebied tussen GaS en Ga2s
3

• 

Deze twee fasen bestaan uit zwavelrijk GaS aan de rand van zijn 

existentiegebied en zwavelarm Ga2s
3 

eveneens met een samenstelling 

die behoort bij de rand van zijn existentiegebied. Bij beide stoffen 

hoort dezelfde evenwichtszwaveldrüK.35)~, zodat we bij de bepaling 

van deze druk als monster een mengsel.mogen nemen van GaS en Ga2s. 
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Fig. 8 De log Ps tegen 103 /T di.agram van het systeem 

gallium·z~avel. Voor de berekening van de lijnen 

LM en GH is gebruik gemaakt van de theoretisch 

berekende KGaS • - 22f26 + 22,486. 
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Voor de bepaling van de evenwichtszwaveldruk van GaS dat de 

samenstelling heeft die behoort bij de zwavelarme grens van het 

existentiegebied, kan om dezelfde reden uitgegaan worden van 

GaS waaraan een overmaat gallium is toegevoegd. De uitkomsten 

van deze bepalingen zijn weergegeven in fig. 8, waarbij de l~jn 

CD de zwaveldrukken aan de zwavelarme grens van het existent~e-

gebied geeft en de lijn EF die aan de zwavelrijke grens van het 

existentiegebied. Het gebied tussen CD en EF kan dus beschouwd 

worden als het existentiegebied van GaS. 

De lijn LM is de met behulp van vergelijking (12) berekende 

Ps (min.)-lijB. Substitutie in vergelijking (5) van de.gallium-
2 

drukken die behoren bij zuiver gallium (ref. 7)) leveren de 

maximale zwaveldrukken op welke via vergelijking (5) gekoppe~d 

zijn aan de galliumdrukken. Deze waarden,:·~tgezè~ in figuur 8 •.. 

geven de ~n GH. Het niet samenvallen van-de lijn GH met de lijn 

CD betekent dat we bij de bepaling van de Ps aan de zwavelarme 
2 

zijde van het GaS existentiegebied niet een mengsel hebben van 

GaS met daarnaast zuiver gallium, maar dat er in het gallium nog 

vrij veel GaS is opgelost. Bij lagere temperaturen lost er steeds 

minder GaS in het gallium op, zodat het afstandsverschil tussen 

beide lijnen steeds kleiner wordt en tenslotte zullen ze bij 

voldoende lage temperatuur samenvallen. Het snijpunt van de 

lijnen in figuur 8 ligt vrij laag bij ongeveer 450°C. 

Ook de ligging van de Ps (min.)-lijn LM is niet in overeenstemming 
2 

met de waarnemingen. 

De p(min.)-lijn in de T-X-projectie van het fasediagram geeft de 

samenstelling van het GaS aan, waarbij zich boven de vaste stof 

de P instelt. Verhitten van GaS met een overmaat van een der 
min. 
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componenten geeft een verschui~ng van de samenstelling naar 

de "P(min. )-samenstelling"·. toe. Wordt voldoende damp afgevoerd 

of is het volume waarin de dam~ zich kan verspreiden voldoende 

groot, dan zal ·de vaste stof uiteindelijk de 11P(min)-samenste11:i.ng" 

krijgen36). Ligt de p(min.)lijn buiten het existentiegebied 

zoals in fig. 8 boven 870°C, dan ~al ontleding van het GaS 

plaatsvinden. Bij onze experimenten zou in dit geval vrij 

gallium naast GaS als bodemproduct aantoonbaar moeten zijn, 

hetgeen nooit het geval is geweest. Integendeel, groen gallium-

rijk GaS als bodemproduct verandert bij verhitting zowel boven 

als beneden zijn smeltpunt altijd van kleur tot geel-groen GaS, 

hetgeen zwavelrijker is dan het uitgangsproduct (zie ref. 12)). 

De ligging van de lijn LM evenals die van GH, welke beide ver-

kregen werden met behulp van de theoretisoh berekende KGaS 

waarden, geeft ons aanleiding te twijfelen aan de juistheid van 

vergelijking (9). Experimenten geven aan dat de p(min.)-lijn 

binnen het existentiegebied van GaS moeten liggen. Dit komt 

neer op een verschuiving van LM naar een nieuwe positie en wel 

minstens naar.die welke is aangegeven in figuur 9 door de lijn 

L'M'. De consequentie hiervan is dat de berekendeKGaS waarde ver

andert. Voor de lijn L'M' wordt deze met behulp van relatie (12): 

(15) 

Deze "aanpassing11 heeft ook tot gevolg dat de lijn GH uit fig. 8 

opschuift tot de hnogte G'H' in fig. 9, hetgeen eveneens beter 

overeenstemt met de ervaring dat er zeer weinig GaS in gallium 

oplost. 

De bovenstaande verandering in de evenwichtaeonstante zou neer-
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komen op de aanname van een lagere entropie-waarde van de ver-

binding GaS Cs298 = ±. 11,02-cal/graád in plaats van de geaèhatte 

waarde van 16,2cal./graad met behulp van de theorie van La timer):·' 

Aangezien GaS geen zuivere ionogene verbinding ia maar hoofd• 

zakelijk covalent ia, lijkt de aanname van een kleinere s. 
GaS 

verantwoord. 

Thsrmiache behandeling van GaS. 

2.4.2.1. Verwarmen van GaS in een afgesloten ampul op constante temperatuur. 

Verwarmen we GaS in een kleine ampul waarbij de temperatuur over 

de hele ampul constant is dan stelt zich boven het GaS de even-

wicht~dampdruk in. Heeft het GaS binnen het existentiegebied een 

samenstelling welke rijker aan gallium is dan de samenstelling 

welke bij de ingestelde temperatuur een P(tot.) • P(tot.)(~n.) 

geeft dan is de Paa groter dan de PGa (min.) en de Ps kleiner dan 
' 2 

de Ps (min.). De samenstelling van het vaste GaS verloopt dus iets 
2 

naar de zwavelrijke kant. De hoeveelheid gallium die extra in de 

dampfase gaat is t.o.v. de hoeveelheid bodemproduct verwaarloos-

baar klein, zodat de verschuiving in samenstelling verwaarloosd 

mag worden. Heeft zich eenmaal een evenwicht ingesteld dan ver-

andert er verder niets meer. 

Wordt GaS in een grote ampul•op constante temperatuur verwarmd 

dan zal de samenstelling van het bodemproduct meer in de richting 

van de P(min.) samenstelling verschuiven, daar de verhouding 

tussen de hoeveelheid bodemproduct en hoeveelheid stof in gas-

toestand nu kleiner is en er dus een groter g~deelte van de stof 

in dampvorm overgaat. 
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.2.4 • .2 • .2. Verwarmen van GaS in een inerte gasstroom. 

Verwarming van GaS in een open buis en afvoer van de gevormde 

damp m.b.v. een inert gas, levert in het koudere gedeelte van 

de buis een condensatieproduct op. 

Figuur 10 toont een gedeelte van de oven met daarin de buis waarin 

de experimenten worden uitgevoerd. Het condensaat dat bij C neer-

slaat heeft de kleur van zuiver stoichiometrisch galliumsulfide. 

Verder stroomaf~aarts wordt de temperatuur steeds lager en wordt 

de kleur van de neerslag steeds donkerder. Dit betekent dat het 

steeds galliumrijker wordt. Bij B ontstaan plotseling naast 

plaatjes, zoals ze bij C gevormd worden, veel zuiltjes. Onder de 

microscoop is te zien dat zich op de punt van deze zuiltjes kleine 

galliumbolletjes bevonden. De zuiltjes ze~f hebben de lichtgele 

kleur van zuiver GaS. In het gebied A van figuur 10 vormt zich 

een wolachtige prop welke bijna zwart van kleur is. Waarschijnlijk 

is hier de temperatuurgradiënt zo groot dat alle GaS en gallium 

welke hier nog in dampvorm aanwezig is plotseling polykristallijn 

neerslaat. 

Boven het bodemproduct wil zich een evenwicht instellen tussen 

PaaS' Paa en Ps • Als de inerte gasstroom langzaam genoeg is zal 
.2 

de samenstelling van de damp niet veel van die van de evenwichts-

samenstelling verschillen. Komt deze damp met het drager gas in 

een kouder gedeelte van de buis, dan zal oververzadiging van de 

damp ontstaan. De ligging van het evenwicht 

is hier naar links verschoven, waardoor de reactie naar de kant 

van de vorming van het GaS wordt bevorderd. 
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GaS 8 A 

Fig. 10 Gedeelte van de opstelling waarbij de GaS damp 

en zijn dissociatieproducten boven vast GaS met 

behulp van een inerte gasstroom worden afgevoerd. 

Het gevolg hiervan is dat GaS condenseert. Verderop in de buis 

waar de temperatuur nog lager is, zal de.bij die temperatuur .. be-

horend PGaS nog lager zijn, waardoor weer meer neerslaat. 

De ligging van het dissociatie-evenwicht ligt nog verder naar links, 

maar de temperatuur is te laag om een voldoende verschuiving tot 

het evenwicht te bewerkstelligen. Dit betekent dat de hoeveelheid 

gallium in de Q.ampfase constant bli_jft. 

Bij verdere afname van de temperatuur, dus verder stroomafwaarts, 

zal het·p~t bere~t worden waar de PGa gelijk is aan de gallium
) 

dru}t boven zuiver gallium .• Er treedt dan naast condensatie van 
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GaS ook condensatie van gallium op. Condensatie van zwavel treedt 

niet op, daar de partiële zwaveldruk boven het bodemproduct lager 

is dan de druk boven zuiver zwavel bij kamertemperatuur. 

2.~.2.3. Verwarmen van GaS in een afgesloten ampul in een temperatuurgradiënt. 

Bij het verwarmen van GaS in een ampul welke zich in een temperatuur· 

gradiënt bevindt, zijn twee m~gelijkhe&nte onderscheiden. 

Bet temperatuurverschil T2 T1 is klein. 

Het temperatuurverschil T2 T1 is groot. 

In beide gevallen wordt aangenomen dat het GaS zich op de heetste 

plaats in de ampul bevindt. 

In een ampul met een doorsnede van 20 mm en een lengte van 1? cm welke 

in een temperatuurgradiënt ligt die loopt van 930 tot 850°C treedt 

sublimatie van GaS op van hoge naar lage temperatuur. 

Uitgaande van zuiver GaS zal aan de lage temperatuurkant na enige 

dagen een condensaat van zuiver GaS te zien zijn. 

Herhaaldelijk werd in de uiterste punt van het koude gedeelte een 

zwarte aanslag gevonden, dat vrij gallium bleek te zijn. 

De verklaring hiervan is tweeledig. 

Het uitgangspunt is galliumrijk geweest, waardoor er naast GaS ook 

gallium sublimeerde, wat op de koudste plaats neerslaat. 

De tweede verklaring is dat de punt van de buis door straling naar 

het koude uiteinde van de oven lager in temperatuur is dan met 

het thermokoppel gemeten wordt en gallium neerslaat aangezien terug

reactie tot GaS niet mogelijk is zoals onder 2.4.2.2. verklaard 

wer4. 

Nemen we in plaats van een korte ampul van 17 cm een ampul met een 

lengte van 50 cm, welke aan beide zijden slechte 5 cm van het oven-· 

uiteinde verwijderd is~(zie figuur 11), dan is het temperatuurverschil 



Pt-Pt10°/oRh 

thermokoppel 

AB GaS BA 
VERANDERD IN 

Ga2~ 
Fig. 11 Ops.t.eJ,.ling w~bij een· gr0ot to.?.m.peratuu~v.erschil be.staa.t tussen de bron· en 

de plaats waar de condensatie optreedt. Door het condenseren van gallium op 
de koudate plaats in de ampul loopt de zwaveldr'uk op en treedt er bij de 
bron een.reactie tussen Gas·en zwável op waardoor'het bronproduct wordt 
omgezet in Ga2s

3
• 

"' -..J 
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tussen het midden van de buis en de uiteinden groot. Het midden 

van de buis bevindt zich op 930°C terwijl de temperatuur aan de 

uiteinden ongeveer 600°C bedraagt. Bij deze lage temperatuur treedt 

geen noemenswaardige verschuiving van de evenwichtareactie 

2GaS ~ 2Ga + s2 

naar links op. 

Boven het bodemproduct is de partiële galliumdruk 2,14.10-4 mm kwik

druk, terwijl bij 600°C de dampdruk van zuiver gallium 4,2.10-9 mm 

kwikdruk ?) bedraagt. We vinden dan ook aan beide uiteinden van 

de buis naast gesublimeerd GaS, in figuur 11 aangegeven met B, een 

galliumspiegel A in de uiterste punten van de ampul. De dampdruk 

van zuiver zwavel bij 600°C bedraagt enkele atmosferen, zodat 

condensatie van zwavel niet te verwachten is en ook niet geconstateerd 

wordt. 

Door het voortdurend onttrekken van gallium aan de damp, zal de par

tiële druk van zwavel echter toenemen. Na enig~ uren is een groot 

gedeelte van het GaS bodemproduct omgezet in het rood gekleurde 

Ga2s
3

• Aangezien de zwaveldruk behorende bij Ga2s
3 

bij 930°C 

ongeveer 10-3 mm kwikdruk is, is dit een bewijs dat de zwaveldruk 

in het systeem tijdens de proef tot minstens boven deze waarde moet 

zijn opgelopen, hetgeen betekent dat deze meer dan een faotor 

tien is toegenomen. Het GaS dat in fig. 11 is neergeslage~ wordt 

niet in Ga2s
3 

omgezet daar hiervoor de temperatuur ter plaatse te 

laag is. 

Uit het bovens·taande blijkt dat het groeien van éénkristallen van 

GaS uit de dampfase niet gedaan moet worden via een open systeem 

met behulp van een dragergas, doch door middel van niet te grote ge

sloten ampullen, welke in een niet te grote temperatuurgradiënt 

liggen. 
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De anelheid waarmee GaS aublimeert, en de hoeveelheid GaS welke 

met het meevoerproces zoals beschreven in 2.4.2.2. naar een kouder 

gedeelte van de buis wordt overgebracht, kan slechtsvoor een zeer 

klein gedeelte veroorzaakt worden door de dissociatie-producten. 

Uit de gevonden hoeveelheden overgebracht materiaal blijkt dat de ~ 

PGaS vele malen groter moet zijn dan de Pa~ en de Ps • 
) 

2 . 
Door SPANDAU en KLANBERG 5 zijn met behulp van de meevoermethode . 

dampdruk metingen gedaan voor Ga2s bij temperaturen tussen 960 en 

1210°C. 

Daar het Ga2s van bovengenoemde auteurs echter bestaat uit een 

mengsel van GaS en gallium mogen we de door hen gevonden waarden be-

• schouwen als zijnde de dampdrukken van GaS • 

Door ons zijn zowel boven als onder het smeltpunt van GaS op dezelfde 

wijze dampdl-ukmetingen uitgevoerd., In figuur 12 zijn de uitkomsten 

van ·deze bepalingen uitgezet. 

De lijn SG geeft de dampdruk van GaS onder zijn smeltpunt weer 

en kan weergegeven wo~den door de vergelljki.ng: 

(16l 

De lijn LG geeft de dampdruk van GaS boven zijn smeltpunt weer en' 

kan wee.rgegeven worden door de vergelijking: 

(17) 

'· Het snijpunt van beide lijnen ligt iets boven het smeltpunt van 

GaS ( 1235°K) • 

In figuur 12 zijn ook de door.SPANDAU en KLANBERG gevonden drukken 

voor "P " gegeven. Deze lijn voldoet aan de vergelijilti.ng Ga2s 
log PGaS(mm Hg) • - 90T98 

+ 7,93 (18) 

• Daar de partiële drukken van de dissociatie producten factoren 

klei~er zijn dan de PGaS mogen we deze in eerste benade~ng ver

waarlozen. 
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Fig. 12 Galliumsulfide druk als functie van 103/T. De st~ppel-

lijn geeft het smeltpunt van GaS aan. 
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Verontreinigen van Gas. 

2.5.1. Doteren met vreemde atomen. 

Halfgeleidende materialen krijgen interessante eigenschappen 

door ze te doteren met vreemde atomen. In verband daarmede 

hebben wij geprobeerd om GaS te verontreinigen met koper en met 

zink. 

De onzuiverheden werden steeds aan het GaS toegevoegd als ver-

dunde oplossingen van hun sulfaten of nitraten. De pasta werd 

0 gedroogd op 90 - 120 C en daarna zorgvuldig gepoederd en gemengd 

teneinde een homogeen mengsel te krijgen. Het materiaal werd in 

een open buis gedurende ongeveer 1t uur op 800°C uitgestookt 

in een langzame argonstroom. Hierna was het gereed om als bulk-

materiaal voor kristalgroei-experimenten te worden gebruikt. 

Op decreeds beschreven wijze werden met het jodiumtransport-

proces en door middel van sublimatie éénkristallen vervaardigd. 

Weerstandsmetingen gaven geen enkel verschil tussen gedoteerde 

en niet gedoteerde kristallen. Uit polarografische en spectro-

chemische analyses. welke in 2.6. beschreven zullen worden, bleken 

de kristallen vrij te zijn van de aan de bulk toegevoegde ver-

ontreiniging. 

Ook doteren van reeds gevormde éénkristallen door deze samen 

met een kleine h~eveelheid koper in een ampul te verwarmen 

waardoor de kristallen in contact komen met koperdamp gaf geen 

resultaat. Het koper onttrok onder vorming van een zwart sulfide 

het zwavel aan het galliumsulfide, waardoor na beëindiging van 

het experiment op de plaats van de GaS-plaatjes een wit skelet 

in de vorm van de plaatjes achter bleef. 
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Naar aanleiding van deze resultaten werd het doteren met vreemde 

atomen gestaakt, en werd overgegaan tot het "verontreini.gen" van 

GaS met eigen atomen door het uit te stoken onder diver.se 

gallium- of zwaveldrukken. 

2.5.2. Doteren met eigen atomen: het bereiken van kleine afwij~ngen van 

de stechiometrie. 

Wordt GaS poeder of GaS éénkristallen uitgestookt onder een 

andere zwavel- of galliumdruk dan de evenwichtsdruk, dan ver-

andert de samenstell~ng van het sulfide. Nemen we een be>gere 

galliumdruk, dan komt dit overeen met een lagere zwave~~Uk, 

daar steeds voldaan moet worden aan de evenwichtsvoorwaa.:rde 

Een hogere galliumdruk geeft een verschuiving van de samenstelling 

naar de galliumrijke kant van het existentiegebied van ClaS. 

Een hogere zwaveldruk geeft een verschuiving naar de zw~ve1rijke 

kant van het ex:i.stentiegebied. Bij de zwavelrijke kant van het 

existentiegebied hoort bij iedere temperatuur een bepaa:Lde 

zwaveldruk. Is de aangelegde zwaveldruk hoger dan deze, dan 

wordt het GaS omgezet in Ga2s
3

• D.i t Ga2s
3 

heeft ook wee:z- een 

existentiegebied met een zwavelrijke- en een zwavelarme ~t. 

De zwaveldruk bij een bepaalde tempera tuur boven Ga2s
3 

dat zich 

aan de zwavelarme kant van zijn existentiegebied bevindt, i.s 

gelijk aan die boven GaS dat zich aan de zwavelrijke kant van 

zijn existentiegebied bevindt35)• 

Het uitstoken van GaS éénkristallen onder een zwaveldr~ die hoort 

bij de zwavelrijke rand van het existentiegebied kan, b eha~ve door 

uit te gaan van een nauwkeurig berekende hoeveelheid zw.ave~ 

in dè ampul ook gebeuren door een willekeurige hoeve e~-
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heid van een mengsel van GaS en Ga2s
3 

te gebru~en. 

Zijn kristallen met een samenstelling di.e hoort bij het gallium

rijke gebied van het existentiegebied vereist, dan wordt uitgegaan 

van een mengsel van GaS en metalliàch galliUm •• Het verdient· 

aanbeveling om de mengseJB van te voren uit te stoken daar zich 

dan het evenwicht tussen beide componenten reeds kan instellen, 

waardoor het uitstoken van de dunne plaatjes nog maar. weinig; 

tijd kost. 

De bepalingen van de zwaveldrukken die bij verschillende tempera

turen bij de randen van het existentiegebied behoren, zijn reeds 

beschreven in 2.4.1. en de uitkomsten hiervan zijn weergegeven 

:in de figuren 8 en 9 als de lijnen CD en EF. 

Analyse. 

Van het met koper en zink gedoteerde Ga~ werd de bpaveelheid 

verontreiniging · op twee manieren geanalyseerd; polaragrafisch 

en spectrochemisch. 

De polarografische analyses zijn door mij uitgevoerd :in het 

laboratorium voor Instrumentele Analyse van Prof.dr.ir. A.I.M. 

Keulemans. Alvorens de meetresultaten te vermelden zal een korte 

beschrijving van het principe der polarografie gegeven worden. 

De spectrochemische analyses zijn door welwillende medewerking 

v~ Dr. N.W.H. Addink van het Natuurkundig Laboratoium der N. V. 

Pbilips' Gloeilampenfabrieken, door zijn analytische.afdeling 

uitgevoerd. 

Polarografisch~ analyse. 

I 

2.6.1.1. Principe van de polarografie. 

De polarografie berust op de interpretatie van stroom- en spa~ngs• 

curven, die verkregen worden bij de electrolyse van electro-re-
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duoeerbare of electro-oxideerbare stoffen in een electrolyse 

cel, waarbij een der electroden bestaat uit kwik dat uit een 

nauw capillair druppelt, de zogenaamde druppelende krt~-

electrode (D.K.E.). 

Er wordt hier dus eigenlijk een electrolyse uitgevoerd. Het 

verschil met een electrolyse is dat de stroomsterkte ~ electro

lyse enkele ampères bedraagt en de uitkomst door weging wordt 

verkregen, terwijl bij de pola~ografie een stroom van enkele 

microampères loopt en de stroomsterkte een maat is voor de 

hoeveelheid opgeloste stof. 

Een vereenvoudigd schema van de opstelling geeft figuur 13. 

• 
• 

p 

Fig. 13 Schematische opstelling voor polarografische analyse. 

Hierin is G de galvanometer die de stroomste~kte aangeeft en 

V de meter die de spanning over de cel meet. In de moderne 

polarografen zijn geen stroom- en spanningsmeters meer aan-

wezig, maar wordt direct een stroomspanningscurve geschreven. 

De vorm van een eenvoudig polarogram wordt weergegeven in 

!~guur 14. Hierin is I de grensstroom welke evenredig is met . g . 

de concentratie van de ionen en Et is de halfwaarde-potent~aal. 
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·-r 

E ) 

Fig. 14 Vereenvoudigd polarogram. Et is de halfwaarde

potentiaal; i is de grensstroom. g . 

Deze halfwaarde-potentiaal is een karakteristieke groot~eid 

voo.r de ionen. 

Bij de bepaling van ·koper treden er aan de kathode de vo~gende 

reacties op: 

++' + Cu + e ;::::: Cu 

Cu't + e + Hg.;::::!' Cu(Hg) ~. 

Doordat de reductie in twee stappen verloopt heeft het po~arogram 

van koper ook twee treden met twee halfwaarde-potentialen. 

Daar de tweede Et dicht achter de eerste aan komt . is de hoogte 

van de eerste trede moeilijk te bepalen. De hoogte van d.e tweede 

is echter goed te bepalen, zodat deze gebruikt wordt voor de 

analyse. Doordat de D.K.E. geen constant oppervlak heeft. ontstaat 

een schommeling':i.n de stroomsterkte. 

Tijdens de opname van het polarcgram wordt de spannins tussen de 

beide electroden in de electrolyse cel langzaam opgevoerd. Wordt 

dè ontledingspotentiaal van koper bereikt, dan kunnen de :i.n de 

oplossing aanwezige koperionen zich ontladen. Hierdoor nee:mt de 
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stroomsterkte in de electrolyse cel toe. Tengevolge van de kleiner 

wordende Cu-ionenconcentratie aan het kw~oppervlak zal er 

in een dunne laag om de kwikdruppel een concentratiegradiënt 

ontstaan. De koperionen uit de oplossing moeten om de kwikdruppel 

te bere~en door deze z.g. ditfusielaag heen diffunderen. 

Noemen we de concentratie van de koperionen aan het kwikoppervlak 

C
0 

en de concentratie van deze ionen buiten de diffusielaag C 

dan is de diffusiesnelheid van de ionen evenredig met C 

·Er geldt dus 

c • 
0 

(19) 

~oename van de spanning in de electrolyse çel doet de C dalen. 
. 0 . 

aij voldoende grote spanning nadert deze ~ot nul ~n bere~t de 

stroom zijn grenswaarde. Hier wordt de stroomsterkte dus uit-

sluitend bepaald door de diffusiesnelheid die weer een maat is 

voor de concentratie in de oplossing 

i = k.C • 

De constante k is afhankelijk van diverse voor de opstelling 

constante- of ·nagenoeg constante factoren, zoals de diffusie-

coëfficiënt, de snelheid waarmee het kwik uit de m~ stroomt 

en het aantal electrenen dat per atoom aan de reactie deel

neemt37). 

2.6.1.2. Uitvoering van de analyse. 

Voor het verrichten van polarcgrafische analyses is het nood-

(20) 

zakelijk om de te analyseren stof in opgeloste vorm te hebben. 

GaS is niet· oplosbaar in normale oplosmiddelen. Het wer.d daarom 

met koningswater omgezet in het oplosbare chloride. Daar voor 

het verrichten van een redelijke analyse een concentratie van de 
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-4 te analyseren stof ongeveer 10 gramion per liter moet zijn en 

het GaS verontreinigd is met 10-4 gramatoom Cu of Zn per gram-

molecuUlGaS moet de te analyseren galliumchloride oploss~ng 

een sterkte hebben van een grammolecu~per liter. 

De benodige hoeveelheid oplossing is 20 ml zodat van ~ 5 gram 

GaS moet worden uitgegaan. 

Om neerslaan van galliumchloride te voorkomen wer~de oplossi~g 
I 

aangezuurd tot een sterkte van 1~-HCl. 

Teneinde een ijkgrafiek te verkrijgen werden polarcgrammen gemaakt 

van 1 molaire-gallium~hloride oplossingen waaraan bekende hoe-

veelheden kopernitraat waren toegevoegd. 

Tabel 3 geeft de gevonden waarden. 

Tabel 3 Halfwaarde potentiaal en verzadigingsstroom voor ver

schillende hoeveelheden koper in een molaire gallium-

chloride oplossing. 

Cu concentratie E1 (volt) 
~-

grensstroom 

gramion/liter willekeurige éénhedeiJ 

0 0 0 

0,5 • 10-4 - o, 154 33 

0,5 • 10-4 - 0,140 35 

1,0 • 10-4 - o, 150 56 

1,0 • 10-4 - 0,143 56,5 

1,5 • 10-4 .. 0,137 77 

2 • 10-4 - 0,137 96 

Figuur 15 geeft een grafische voorstelling van tabel 8. 
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De grensstroom i_ als functie van de Cu-ionenconcentratie in een 
g 

molaire oplossing· van galliumchloride. 

Analyses van het met Cu so4 gedoteerde uitgangsmateriaal gaf de 

juiste hoeveelheid koper aan. 

Analyses van het jodium-getransporteerde- of gesublimeerde GaS 

vertoonden geen spoor koper. 

Polarografische analyses van met zink verontreinigd GaS zijn met 

de door ons gevolgde methode niet uit te voeren. Ten eerste ligt 

de halfwaarde-potentiaal van Zn vlak bij die van Ga38). Daarnaast 

treedt in de zure oplossing waarmee gewerkt wordt in de buurt van 

de halfwaarde-potentiaal van zink waterstofontwikkeling aan de 

DKE op, waardoor het zink op het polarogram niet te zien is. 

Het analyseren met behulp van de polarografisohe methode had 
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voor ons diverse bezwaren. Per analyse is ongeveer 5 gram GaS 

nodig, terwijl normale kristalgroei-experimenten een opbrengst 

geven van hoogstens 1 gram. Het.aantal handelingen dat met GaS 

verricht moet worden voor het zich in een bruikbare oplossing 

bevindt is talrijk, zodat er grote kans op fouten bestaat. 

Om deze redenen is gezocht naar een andere analyse methode waarbij 

minder stof nodig is en bovendien ook veront~einigingen met ee~ 

ongUnstige halfwaardo-potentiaal te analyseren zijn. 

Sp~ctrochemische analyse. 

De meest eenvoudige oplossing van het hierboven gesteld analyse 

probleem is de spectrochemische anal~se. De benodigde hoeveelheid 

stof is hier minimaal en bovendien worden naast de toegevoegde 

verontreiniging ook eenvoudig andere vreemde atomen kwantitatief 

aangetoond. 

De spectrochemische analyses werden uitgevoerd bij het Natuur

kundig Laboratorium van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken 

op de analytische afdeling onder leiding van Dr. N.W.H. Addink. 

Er werden twee series monsters onderzocht; de eerste serie 

bestond uit vier monsters waarvan er drie koper zouden moeten 

bevatten. 

Tabel 4 geeft de uitslag van de analyses. 

Hierin valt op dat silicium en natrium reeds in grote hoeveelheden 

in het zuivere uitgangsmateriaal aanwezig zijn. En verder dat de 

"dope" noch bij het jodiumtransport, noch bij het transport door 

sublimatie overgaat. 

De tweede serie monsters bestond weer uit vier monsters in de

zelfde volgqrde als de eerste serie, maar nu is het koper vervangen 

door zink. 
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Tabel 5 geeft de analyses. Ook hierbij valt weer de grote hoeveel-

heid Si en Na in alle monsters op. De aangebrachte dope is na het 

uitstoken op 800°C gedurende 1t uur in een argonstroom vo~ledig ver

dwenen, zodat men zich niet hoeft te verbazen dat deze na het trans-

port ook afwezig is. 

De waarden welke in de tabellen gegeven worden zijn de gemîddelden 

van 6 analyses. Worden twee waarden gegeven, dan was het monster in-

homogeen en zijn de opgegeven getallen de grootste- en kleinste ge-

vonden hoeveelheden. 

Afw. wil zeggen dat het betreffende element in zo kleine hoeveel-

heden aanwezig is dat het niet is aan te tonen. De resultaten worden 

opgegeven in gewichtsprocenten. 

Tabel 4 Spectrochemische analyse GaS monsters. 

26615 Zuiver GaS bulkmateriaal, 

GaS 

Na 

In 

Mn 

Si 

Mg 

Fe 

Al 

Cu 

Ag 

Hg 

Sn 

Ni 

Pb 

Cr 

26616 Bulk GaS waaraan op de reeds beschreven wijze 10-4 

gramion Cu per grammolecuUlGaS is toegevoegd. 

26617 Hetzelfde GaS als 26616 maar nu getransporteerd met 

jodium. 

26617 Materiaal van 26616 echter gesublimeerd. 

26615 26616 26617 26618 

hbstd hbstd hbstd hbstd 

.O? .O? .o?· .02 

.001 .002 .0,5..-.002(inh) .001 

.0002 .0002 .• 001-.0001(inh) .0002 

.3-.04 .09 4.-.1(inh) .2-.009(inh) 

.003 .oo4 .01-.001(inh) .oo4-.0003(inh) 

.oo2 .oo2 .o2-.002(inh) .01-.0005(inh) 

.0007 .oo4 .0005 .0003 

.oooo4 .005 .00006 .00003 

.00002 .00002 .003-afw(inh) .oooo8-afw(j_nh) 

afw( .0003) afw. .003-afw(j_nh) afw. 

afw( .ooo4) afw. .005-afw(inh) afw. 

afw( .ooo4) afw. .002-afw(inh) afw. 

afw( .0001) afw. .oo1-afw(inh) afw. 

afw( • 001) afw. .oo8-afw(inh) . afw. 
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Tabel 5 Spectrochemische analyse GaS monsters. 

GaS 

Si 

Mg 

Fe 

Al 

Cu 

Na 

In 

Mn 

Pb 

Ag 

Zn 

26933 Zuiver GaS bulkmateriaal. 

26934 Bulk GaS waaraan op de reeds beschreven wijze 10-4 

gramion zink per grammolecuulGaS is toegevoegd. 

26935 Hetzelfde GaS als 26934,nu echter m.b.v. jodium 

getransporteerd. 

26936 Hetzelfde GaS als 2693~nu gesublimeerd. 

26933 26934 26935 26936 

Hf'd.bestd. hbstd hbstd hbstd 

.07 .oB .03 .o4 

.001 .005 .002 .0007 
' 

.0007 .002 .oo15 ) .002 

.0003 .002 .ooo6 .0002 

.0003 .00005 .0003-.00004 .oooo4 

.02 .025 .04 .01 

afw( .0002) .000? .001-.0003 .0005 

afw( .0001) .0001 .01-.002 .0002 

.ooo4 .0002 .0002- afw( .0001) 

.00003 .00002 .00005-.00001 af'w( .00001) 

afw( .003) afw. afw. afw. 

2.?. Weerstandsmetingen aan GaS plaatjes. 

Het uitvoeren van elektrische metingen aan GaS ste~t be-

paalde eisen aan de te gebruiken apparatuur, aangezien de stof' 

alleen in dunne kristallen voorhanden :i.s.en een hoge soorte

~jke wèerstand39) bezit ( J = 1o10~cm). Weerstandsmetingen 
40) 

worden uitgevoerd met behulp van de Van der Pauw methode , 

welke hieronder in het kort beschreven zal worden. 

2.7.1. Van der Pauw methode voor het meten van weerstanden. 

Om de soortelijke weerstand van willekeurig gevormde p~an-

parallelle plaatjes te meten is de vierpuntsmethode van Van 

der Pauw zeer geschikt. Hiertoe worden op de rand van een 
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GaS plaatje vier puntcontacten gemaakt. Door twee naast e~~ar ge

legen contacten wordt een stroom gevoerd en over de beide andere 

wordt de spanning gemeten: zie fig. 16. 

Fig. 16 GaS plaatje met vier contacten. 

Men def~n~ëert de weerstand R12 , 34 als het quotiënt van het 

spanningsverschil tussen de contacten 3 en 4 b~j een stroom ~ 

door de contacten 1 en 2: 

• (21) 

Door verwisseling van de contacten kan men nu in principe 12 

weerstanden bepalen. 

Deze zijn respectievelijk: 
I 

RA • R12,34 R • = R21,43 'A 

RB • R23,41 Ra' = R32, 14 

Re = R34,12 R ' = R43,21 c (22) 
RD • R41,23 R ' D = R14,32 

~ = R13,24 ~· = R31,42 

R:r· R24, 13 ~· = R42,31 
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De paren met en zonder accent verschillen a~n i~ een omkering 

van de stroomrichting door de stroomvoerende contacten. De weer-

stand die op deze manier gemeten wordt is onafhankelijk van de 

weerstand van de contacten. 

Van der Pauw heeft verder bewezen dat: 

RA = Re 

RB = RD (23) 

~= ~ 
en 

RA - RB - ~ = 0 • (24) 

Hierdoor blijven er nog twee onafhankelijke weerstanden over. 

Indien we nu de twee weerstanden RA en RB meten en de dikte van het 

plaatje~ bepalen, kunnen we de specifieke weerstand berekenen. 

Voor deze specifieke weerstand geldt: 

n (RA+ l13 
J=ln2 2) (25) 

waarin d de dikte van het plaatje is. De functie f is alleen af-

hanke~jk van de verhouding tussen RA en ~· waarbij de grootste 

weerstand altijd in de teller staat. Het artikel van Van der Pauw 

geeft voor waarden van f in de buurt van RA/Ra = 1· een reeksont

wikkeling voor de,functie f. Voor grotere waarden van RA/Ra wordt 

f grafisch weergegeven. 

2.7.2. Opstelling voor het meten van de specifieke weerstand. 

De weerstanden welke aan GaS plaatjes gemeten moeten worden liggen 

in de grootte-orde van 1012Jl. Dit stelt aan de opstelling bij-

zondere eisen. 

1.-De zeer kleine donkerstroom die door het kristal loopt moet 

nauwkeurig gemeten kunnen worden. 
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Fi.g. 12 Schakeli.ng voor het meten van de specifieke weerstand. van 

hoogohmige stoffen. 

2. De spanningen die op de beide niet-stroomvoerende contacten 

staan moeten nauwkeuri.g gemeten kunnen worden. Dit bete~ent dat 

deze spanningsmeters een ingangsweerstand moeten hebben die 

enige decaden hoger is dan de weerstand van het plaatje,. ~dus 

14 
in de orde van 10 ohm. 

:;. De capaciteit ten opzichte van de omgeving van de gelei. ders van 

het kristal naar de spanningsmeters moet zo klein moge~:Ljk zijn, 

daar deze capaciteiten via het hoogohmige kristal opge~éLden 

moeten worden (zie figuur '17). 

De meetopstelling is de door KIPPERl'-lAN et.al. 4~) gemodificeerde vorm 

van de schakeling zoals deze is beschreven door FISCHER, G~IG 

en MOOSER41 >. De schakeling is gegeven in figuur 17. 

Als stroommeter E
3 

wordt een Kei'thley 600A electrometer gebruikt. 

Hiermee is het mogelijk om stromen van 10-14 ampère en hoger te 
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meten. De electrometers E1 en E2 , type 200B, worden gebru:ikt als 

nulindicator. De spanningen over de niet-stroomvoerende contacten 

worden gecompenseerd met de potentiometers R1 en R2 , welke aan 

een kant met aarde verbonden zijn. Het voordeel hiervan is dat de 

electrometers via een lage weerstand met aarde verbonden zijn. 

Vergeleken met conventionele schakelingen is de RC-tijd van 

een groot gedeelte van het circuit kort. Om de RC-tijden kle~n 

te houden, moet de capaciteit van het gedeelte van het circui~ dat 

opgeladen moet worden via het hoogohmige kristal, zo klein mogelijk 

gehou.den worden., Dit gedeelte van het circuit bevindtzich tussen 

het kristal en de electrometers E1 en E2 • De i~gangscapacite~t 

van de Keithley 200B is reeds 8 pF. Hieraan is niets te veranderen. 

De coaxiaalkabel tussen het kristal en de electrometer heeft een 

capaciteit van 0,.5 tot 1 pF per cm. Deze moet dus zo kort mogelijk 

gehouden worden. Bij onze opstelling waren-de beide electrometers 

dicht bij de oven geplaatst zodat we slechts 10 cm coaxiaalkabel 

nodig hadden. 

De weerstandsmetingen werden verricht als functie van de tempera-

tuur. Hiertoe bevond het plaatje GaS zich op een teflon lepel, 

welke omgeven. door een metalen hui~in een oven geplaatst was. 

Als houder werd teflon gebruikt daar hiervan de weerstand zeer 

hoog is <JP= 1o18~cm) en er ook geen geleidende vochtfilm op neer

s~t. De temperatuur werd in de buurt van het plaatje gemeten met 

een koper-Qonstantaan thermokoppel. De metingen werden verricht 

tussen 100 en 2.50°0. Om oxidatie van het GaS te voorkomen werd door 

de metalen buis een kleine stroom argon geleid. 

Zoals vermeld moeten bij de gebruikte vierpuntsmethode een viertal 

puntcontacten op de rand van het kristal worden aangebracht. Hier-

voor bestaan meerdere o.a. het leeeren van indi.umbolletjes, 
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het opsmeren en eventueel legeren van een eutectisch mengsel van 

gallium en indium en het opdampen van goudcontacten. 

Het opsmeren van het eutectisch mengsel is eenvoudig en daar het 

mengsel bij kamertemperatuur nog vloeibaar is, vereist het be-

vestigen van de contactdraadjes aan de contacten geen bijzondere 

techniek. 

Bij onze weerstandsmetingen werd. gebruik gemaakt van opgedampte 

goudcontactene De contactdraadjes werden met wat Ga-In mengsel· 

met de contacten verbonden. Hinder van ruis werd, in tegenstelling 

met metingen van,VAN DER LEEDEN42·), bij onze metingen niet onder-

vonden. Wel liet tijdens de metingen een van de contacten wel eens 

los. 

2.7.3. Meetresultaten. 

Voordat de "weerstand als :functie van de temperatuur" <f-T)-meting 

wordt uitgevoerd moet nagegaan worden of de weerstand van het 

kristal + de contacten afhankelijk zijn van de grootte en de 

richting van de stroom (zogenaamd ohms gedrag). Deze meting wordt 

uitgevoerd bij kamertemperatuur. Daar de weerstand van de plaatjes 

bij kamertemperatuur in het donker zeer hoog is, wordt deze meting 

uitgevoerd buiten de oven. De belichting van het GaS plaatje met de 

in het lokaal aanwezige TL verlichting doet de weerstand dalen, 

waardoor de meting vrij eenvoudig uit te voeren is, volgens het 

* volgende schema • 

1. De voedingsspanning wordt op 50 volt ingesteld en in ieder van 

de zes mogelijke contactcombinaties wordt de stroom door twee 

van de contacten gemeten met behulp van een Keithley 600A. 

2. Dezelfde procedure wordt uitgevoerd met een voedingsspanning 

* 

van 40, ;o, 20 en 10 volt. 

Door licht worden ook de contacten beinvloed, zodat de metingen 
slechts een indicatie geven. 
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3. Dezelfde metingen als onder 1 en 2 vermeld worden nogmaals 

uitgevoerd met de stroomrichting omgekeerd. 

Alle verdere metingen vonden nu plaats bij een voedingsspanning 

van 50 volt. 

De f-T metingen werden uitgevoerd bij langzaam stijgende- of 

dalende temperatuur. De snelheid waarmee de temperatuur toe- of 

afnam werd geregeld met een regeltrafo die met de hand bediend, 

werd. Automatische regeling van de temperatuur met behulp van 

een Philips' proportionele regelaar PR 2210 U/25 en een programma 

regelaar PR 7211~ bleek niet mogelijk daar het meetsysteem ge-

stoord werd door het schakelen van het regelsysteem. De afkoel- en 

opwarmsnelheid bedroeg steeds ongeveer t°C per minuut. 

Figuur 18 geeft de resultaten van een aantal metingen weer. Hierin 

is op l~garithmische schaal de reciproke weerstand uitgezet tegen 

103/T. De getrokken lijnen geven de meetre~ultaten weer van 

metingen op verschillende dagen verricht aan hetzelfde plaatje met 

dezelfde contact configuratie. Zij geven allen dus bijvoorbeeld 

~ weer van hetzelfde plaatje. De gestippelde lijn geeft een meting 

van RA weer. De spreiding in de getrokken lijnen is mogelijk een 

gevolg van variatie in de contactweerstand of van lekstromen over 

het oppervlak van de teflon houder. 

Per dag kon niet meer dan één opwarm- of afkoela--T lijn bepaald 

worden. 

Het berekenen van de specifieke weerstand f of de specifieke ge

leiding c-is in verband met de grote spreiding in de i waarden niet 

juist uit ~voeren. Bovendien is er een grote variatie in de 

plaa~selijke dikte van de plaatjes. 
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We kunnen echter wel een orde-grootte aangeven voor de'<t"U. 

Uit (25) volgt: .-~ 

d 2ln2 1 
er"~ = -

7T" • RA + l13 
1 (26) 

Substitutie van de gemiddelde waarden van RA en de waarden van Ra 
levert in de buurt van 200°0 een ~d in de orde van 10-1 3~-1 • 

Opvallend is dat de spreiding in de hellingen van de verschil~ende 

lijnen niet groot is. Figuur 19 geeft de gereduceerde ~ waarden 

tegen 103/T. Hierin is de i waarde bij 2,0.10-3 °K op 1 ge-

steld. 

Stellen we dat de beweeglijkheid~ constant is dan is de afhanke

lijkheid van a-van de temperatuur gegeven door de relatie 

o- = a- e -E/kT 
0 

(2?) 

Hierin is E de energie die nodig is om een electron uit een donor-

niveau in de geleidingaband te krijgen. Voor de temperaturen T1 en 

T2 geldt respectievelijk 

= er: e -E/kT 1 u-1 0 
(28) 

(29) 

Uit (28) en (29) kunnen we afleiden: 

ln <!I = - ! [1o3 - 103 J . 10-3 <f2 k T1 T2 
(30) 

Daarcr; en<J2 in (30) als quotiënt voorkomen mogen de waarden u:i.t 

-1 --- -2 figuur 19 afgelezen worden. Nemen we voora-;2.10 en voor"" 2 10. 1 

dan zijn de waarden 103/T1 en 103/T2 respectiev~lijk'2,18 en 
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Formule (30) is ook te schrijven als 

. 8 -16 _, 
De Boltzman-constante k heeft een waarde van 1,3 .10 erg graad 

. = 1 ,38.10-23 N .m.graad-1• 

Verder is ln 20 = 3· 

Om de ener~ie uit te drukken in electron volts moet nog gedee~d 

worden door 1,6.10-19 Coulomb. Al deze waarden ingevuld in (31) 

levert een energie van 

3:1o3 • 1,38 • 10-23 
0,35 • 1,6 • 10-19 :=:::::: 0,7 eV. 
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3. Conclusies. 

Met het in dit verslag beschreven werk is een aanvang gemaakt met',. 

het fysisch chemisch onderzoek aan gallium sulfide. 

Het ia mogelijk om de volgende conclusies te trekken: 

1. GaS is eenvoudig uit de elementen te bereiden, ia een redelijk 

stabiele verbinding die moeilijk door zuren of basen wordt aan
I 

getast. 

2• In het systeem gallium-zwavel bestaan twee verbindingen: GaS en 

Ga
2
s

3
, de door andere auteurs aangenomen "verbindingen11 Ga

2
s en 

Ga4s
5 

bestaan niet. 

~~, 
'\'t. 

3. Het verdient aanbeveling de bereiding van éénkristallen met behu1p 

van de gradiënt stollingstechniek verder te ontwikkelen, daar deze 

methode het mogelijk maakt dikkere kristallen te verkrijgen. 

4. Sublimatie van GaS vindt hoofdzakelijk plaats als ongedissoc~ëerd 

molecuul. 

5· De overeenstemming tussen de door ons gemeten GaS-drukken en de 

door Spandau en Klanberg gevonden 11Ga
2
S"-drukken, is een aanwijzing 

dat het Ga
2
s van deze auteurs normaal GaS met een overmaat gal.lium 

is. 

6. De weerstand van GaS is sterk temperatuurafhankelijk. 
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4. Samenvatting. 

In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van de methode waarmede, 

uit de elementen gallium en zwavel, GaS bereid kan worden. 

Verder worden methoden aangegeven voor het maken van éénkristallen; 

deze zijn respectievelijk het jodiumtransportproces, het sub~matie

proces en het gradiënt stollen. 

Teneinde enig inzicht in de stof te verkrijgen is het p-T-x diagram 

van het systeem gallium-zwavel uitgezocht. Hierbij werden in het 

T-x diagram twee maxima gevonden bij de samenstellingen GaS en Ga2s
3

• 

Een onderzoek naar de thermische stabiliteit van GaS laat zien dat 

&énkristallen van GaS alleen gemaakt kunnen worden in gesloten 

ampullen waarin. de temperatuurverschillen niet te groot mogen zijn. 

Open systemen waarin de dampvormige producten met een dragergas naar 

een kouder gedeelte van de buis worden getransporteerd geven kleine, 

met metallisch gallium verontreinigde kristallen. 

Doteren van GaS met vreemde atomen heeft geen succes gehad. 

Voor bet uitstoken van GaS éénkristallen onder bepaalde zwaveldrUkken 

was het nodig de partiële zwaveldrukken welke behoren bij de grenzen 

van bet existentiegebied van de vaste stof, te kennen. Deze informatie 

laat de breedte van bet existentiegebied in bet p-T diagram zien. 

Het blijkt niet mogelijk te zijn binnen dit gebied de lijn van de 

stoichiometrische samenstelling aan te geven, aangezien informatie 

hierover verkregen moet worden uit elektrische me~ingen. Deze metingen 

zijn niet uit te voeren, daar de bandafstand van GaS te groot is en 

kleine boeveelbeden verontreinigingen grote invloed op bet geleidings

vermogen hebben en bierdoor afwijkingen van de stoichiometrie niet te 

zien zijn. 
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GaS-drukmetingen boven gallium sulfide hebben tot de volgende relaties 

geleid: 

log PGaS(mmHg) •• 23~88 + 19,39 

log PGaS(mmHg) =- 92:
8 

+ 8,19 (T > 1241°K) 

De met behulp van thermo~amische grootheden berekende KGaS bleek 

niet overee~ te stemmen met de werkelijkheid. Een verkleining van de 
l 

geschatte entropie-waarde voor vast GaS levert een KGaS die goed •.. 

overeenstemt met de waarnemingen. 

Voorlopige inleidende metingen van het geleidingsvermogen als functie 

van de temperatuur leverdeneen donorniveau op dat ongeveer 0,7 eV 

onder de geleidingaband ligt. 
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The P-T -X Ph a se Diagram of the System Ga-S 
R. M. A. Lieth, H. J. M. Heijligers, ond C. W. M. v.d. Heijden 
Solid State Physics Group, Department of Technical Physics, 

Technical University, Eindhove~, The Netherlands 

ABSTRACT 

The phase diagram of the system Ga-S has been determined. Two 
maxima are found in the T-X diagram, one at the composition of GaS, 
the other at the composition of Ga2Sa. The compound GaS has a maximum 
meltin~ point of 962° ± 4°C at a sulfur pressure of 0.9·10-4 mm Hg Ga2S3 has 
a maximum melting point of about 1090°C at a sulfur pressure of 1.3 mm 
Hg. A range of liquid immiscibility exists between about 10 and 48 a/o (atom 
per cent) S and possibly also between about 65 and >90 a/o S. 

Investigations on GaS have revealed that this com
pound bas interesting semiconducting properties 
(1, 2). In order to grow single crystals of this layer 
compound under controlled conditions we found it 
useful to know more about the P-T-X diagram of the 
system Ga-S. 

While the solid-liquid phase equilibria of the sys
tem Ga-Te, In-Te, In-S, and In-Se are fully described 
(3-6), there seems to be no report on a phase diagram 
of the system Ga-S. Klemm and von Vogel (7) syn
thesized GaS from the elements and Ga2S3 by passing 
a stream of H2S over Ga20 3 at 1250°C. They report 
melting points of 965° and 1250°C for GaS and Ga2S3, 

respecti vely. 
Spandau and Klanberg (8) reported the decom

position of GaS when heated at temperatures be
tween 970°-1200°C. Ga2S, one of the decomposition 
products, was used in a vapor pressure experiment, 
and above 950°C Spandau and Klanberg found an in
homogeneous melt containing Ga and GaS, while com
plete miscibility was found above 1150°C. 

On the basis of a comparison of Debye-Scherrer 
powder photographs Spandau and Klanberg suggested 
a hexagonal structure for Ga2S which was almost the 
same as that of GaS. These authors reported a melting 
point for GaS of 970 o ± 3 oe which is in accordance 
with the work of Brukl and Ortner (9). The same 
authors also synthesized Ga2S3 from the elements. 
Above 950°C, Ga2Sa started to loose sulfur and decom
posed into Ga4S5 and S2. 

Experimental Procedures 
To obtain the phase relations as a function of tem

perature and composition, use was made of thermal 
analysis (10) carried out on samples sealed under a 

vacuum of 10-a mm Hg in vitreous silica tubes which 
had an axial thermocouple well. As the closed silica 
tubes were almost completely filled with the substance 
under investigation and because the equilibrium sul
fur pressures at the temperatures involved are low, as 
discussed later, the uncertainties introduced by evap
oration of sulfur from the melt are negligible. 

The samples used in these experiments were syn
thesized by heating the elementsl for several hours 
in an electrically heated furnace. Samples with a sul
fur content up to 50 a/o were kept at a temperature 
of 1100°C, those with a sulfur content higher than 50 
a/o were heated at 1300°C. 

Afterwards, cooling curves as function of time t 
were taken, the melting points being shown by a 
change in the slope, or by a horizontal portion of the 
temperature-time curve.2 In order to get an indication 
of the form of the diagram, in the first series of 
cooling experiments the samples were cooled down 
from 1100° and 1300°C, respectively. This was repeated 
several times, and with the information gained a sec
ond series of cooling and heating measurements was 
made on the same samples. 

In these experiments the melt was maintained for 
several hours at a few degrees above its liquidus tem
perature and then cooled down at a rate of 10°C/min. 
These measurements were repeated until a dUferenee 
of less than 2.5°C was obtained between the thermal 
arrests of the cooling and heating curves of each sam
ple. The Pt-Pt 10% Rh thermocouples were calibrated 
under identical experimental conditions by cooling 
curves taken on pure silver and sodium chloride. No 
supercooling occurred during these experiments. 

1 From .Johnson Matthey and Co .. Ltd., spectrographically pure. 

2 Thls was done wlth a Phlllps automatic me'asurlng bridge. 
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Preliminary work had shown that GaS had a maxi
mum sulfur pressure at its melting point of less than 
IQ-6 atm. In the case of Ga2S3 this was less than 10-2 
atm. 

To obtain the phase relations as a function of pres
sure and temperature, the following metbod was used: 
accurately weighed samples were heated for several 
hours at various temperatures in sealed silica tubes 
together with a known volume of hydrogen. This hy
drogen had a pressure of 1 atm at room temperature. 
At the temperatures involved, equilibrium is attained 
according to the equation 

1 
H2+-Sz~HzS 

2 
[1] 

in which the sulfur pressure is the equilibrium sulfur 
pressure over the sulfide. The values of 

PHzs 
KH2S = ----=---

PH2 · Psz112 [2] 

at the various temperatures can be obtained from 
literature ( 11) . Cooling the quartz tubes rapidly to 
room temperature, the equilibrium is frozen in. After 
opening the tube the HzS content can be determined 
by iodometric titration (12), the hydrogen pressure 
under equilibrium conditions can be calculated, and 
this together with the determined H2S content enables 
one to calculate the sulfur pressure by using Eq. [2]. 

In the case of GazSa a second metbod was used as a 
check on the above mentioned experiments, although 
it is a time consuming method. Sulfur and GazSa were 
placed in separate quartz bulbs connected by a 
smaller tube. Both bulbs were equipped with thermo
couple holes. The whole system was sealed under a 
vacuum of I0-3 mm Hg and placed in a two-section 
electrically heated furnace in which each section 
could be heated independently. 

A definite sulfur vapor pressure was created by 
heating the sulfur-containing part of the system to the 
appropriate temperature (T,). The other bulb was 
maintained at a temperature somewhat higher than 
the melting point of GazSa (Tz). As PGa and PGa2s3 
are very low at the temperature Tz,3 the liquid GazSa 
comes into equilibrium with the sulfur vapor pres
sure established at Tt. The melting point of GazSa was 
then repeatedly determined by thermal analysis until 
no change could be detected in this melting point and 
the corresponding sulfur pressure established at Tt 
could be regarded as the equilibrium pressure over 
Ga2S3• These values were in good agreement with 
those obtained by the first method. 

Results 
The T-X projection.-In Table I the results of the 

thermal analysis for the various Ga-S mixtures are 
given. In column 1 the sulfur contents of the samples 
are listed; column 2 gives the appearance of these 
samples. In columns 3, 4, and 5 the temperatures of 
the first, second, and third thermal arrest points are 
indicated. Column 2 shows the change in color in going 
from the Ga-rich side of the system to the S-rich 
side. Alloys rich in gallium contained inclusions of 
metallic gallium, which could be seen without break
ing the regulus into pieces. The majority of GazSa 
synthesized in the course of our experiments exhibited 
a dark-red color. It happened occasionally that a 
batch was ivory colored with a mother of pearl shine 
on its outer surface. In the literature GazSa is re
ported to be ivory or white (7, 8). Debye-Scherrer 
photographs showed no difference between the differ
ent colored substances. Thermal analysis on the other 
hand revealed a difference in the melting points. Com
pared with the yellow and white substances which 

• PGn Is less than liJ-• atm accordlng to the work of Spelser and 
Johnston and Cochran and Foster (13, 14). PGa2s

3 
is assumed to be 

very low, slnce even after several days no subllmatlon occurred 
under the above mentloned sulfur pressures. 

Toble I. Melting points in the system gollium-sulfur 

1st Ther- 2nd Ther- 3rd Ther-
Sulfur con

tent, a/o 
mal ar- mal ar- mal ar-

Sample appcarancc rest, oe rest, •c rest, oe 

10 Dark green with mctal- 959 
lic Ga 

33.5 Dark green with metal- 958 
!ie Ga 

45 Dark green with metal- 958 
lic Ga 

47 Dark green with Jess Ga 958 
47.5 Dark green with less Ga 958 
48.5 Dark green with less Ga 958.5 
50 Greenlsh-yellow 962 
51.5 Greenish-yellow 953 900 
52 Yellow 947 898 
53.5 Yellow 922 902 
55.5 Canary-yellow 900 
56 H Canary-yellow 941 899 833 
57 changing 977 896 836 
58 to yellow 1007 892 828 
59 red 1055 886 828 
60 Dark red 1090 

.. 60" Ivory colared 1088 985 
63 Yellow-white 1080 989 

-65 Whlte 1085 980 -
99.5 119 

contain, respectively, 63 and = 65 a/o S, we therefore 
consicter the ivory colored compound with "60" alo S 
to be sulfur rich Ga2S3• The determined phase diagram 
is shown in Fig. 1. 

Two maxima are found; the first one occurs at the 
composition of GaS at 962° ± 2°C, which is in good 
agreement with the value given by Klemm and von 
Vogel (7). The sulfur pressure at this maximum is 
0.9 · IQ-4 mm Hg. The second maximum is found at 
the composition of GazSa at 1090° ± 2oC, and this is 
in agreement neither with Klemm and von Vogel's 
work nor with the value given by Spandau and Klan
berg ( 8). The sulfur pressure at this maximum is 1.3 
mmHg. 

The compounds GaS and Ga2Sa melt at temperatures 
lying considerably above the melting points of the 
components. On the gallium-rich side, near pure Ga, 
no thermal arrest above the melting point of Ga could 
be detected. The first detectable melting point was at 
a sulfur content of 10 a/o. 
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Fig. 1. T-X· diagram of the system Ga-S, X ref. _(7); + ref. (9); 
l:J. ref (8); 0 outhors' results. 
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Between about 10 and 48 a/o S the monoteetic at 
958°C indicates the existence of a range of liquid im
miscibility in good agreement with the work of 
Spandau and Klanberg (8). Analogous regions of liq
uid immiscibility are found in the systems Ga-Te (3), 
In-Te (4), In-S (5), In-Se (6), and Sn-S (15). It is 
therefore reasonable to suppose that the composition 
of the eutectic point on the gallium-rich side must be 
very close to that of pure Ga. 

Between GaS and GazSa there is a eutectic point at 
893° ± 7°C at a composition of about 55 a/o S. Anal
ysis of x-ray powder patterns on samples at 56 a/o 
S showed lines charaderistic of GaS with 4 extra lines 
and some GaS lines missing. There was no indication 
of the existence of a compound Ga4Ss. The effects 
found at 832° ± 4°C indicate the possibility of a phase 
transition in the solid state. On the sulfur-rich side 
of the diagram, thermal analysis, as mentioned above, 
could not be done on samples with a sulfur content 
from 65% to about 99.5%. Efforts to synthesize small 
samples containing more than 65 a/o S at tempera
.tures around 1200°C, in large sealed quartz vessels4 
always resulted in a mixture of GazSa and free sulfur, 
which would ·have too high a pressure ( 16) for the 
silica tubes used in thermal analysis. 

The P-T projection.-In Table II the values of the 
sulfur vapor pressure above various Ga-S samples, as 
determined by the metbod described above, are listed. 
The S2-vapor pressure values of samples with a sulfur 
content of 50 a/o were determined at temperatures 
ranging from 798° to 978°C, and the value Ps2 at 962°C 
as shown in Fig. 2 was obtained from these values by 
grapbic interpolation. The same procedure was fol
Iowed for samples with a sulfur content of 60 a/o S 
to determine the pressure at 1090°C. For samples with 
a sulfur content between 50 and 60 a/o the vapor 
pressure was determined at the melting points. Every 
value given in Table II is an average of at least two 
determinations. 

In the Ps2 vs. 1/T projection as shown in Fig. 2, 
the values of Ps2 at the melting points of the various 
samples are plotted. The line AB presents the vapor 
pressure of pure sulfur as a function of the tempera
ture (16). 

Marked sublimation of GaS at temperatures around 
920°C was observed when we tried to grow single 
crystals. In these experiments GaS powder was 
sealed in a silica tube under vacuum of IQ-3 mm Hg 
and placed in a temperature gradient. After 24 hr 
sublimed crystals could be seen at the cold end of the 
tube (850°C). These platelike crystals had the green
ish-yellow color of GaS. In the foregoing discussion 
it was shown that the Ps2 at temperatures around 
920°C is very low. This fact together with the observed 
sublimation indicates that the equilibria in the dis
sociation reactions 

• These vessels were so large that the total amount of free sulfur 
could not create a pressure of more than 20 atm. 

Table 11. Sulfur vapor pressures in the system gallium-sulfur 

Sulfur-con tent 
of substance, a/o 

50 
50 
50 
50 
50 
55 
57 
58 1/a 
60 
60 

Heated wlth 
hydrogen, tem

perature, oe 

798 
810 
858 
920 
978 
897 
980 

1035 
1080 
1135 

s,-vapor pres
sure, mm Hg 

1.0 x 10-6 
1.3 x JQ-6 
3.2 x 10-6 
2.3 x 1Q-O 
1.5 x 10-• 
4.5 x 10-• 
4.0 x lQ-3 
4.9 x 10-• 
1.0 
3.8 

The So-vapor pressure values of samples with a sulfur content of 
50 a/o were determined at temperatures rang!ng from 799• to 978•C. 
The value of P"·• at 962•C as shown In Fig. 3 was obta!ned by 
grapbic lnterpo!aÏion of these values. Thls was also done for the 
samples with 60 a/o S. The samples wlth 55, 57, and 58.5 a/o S 
were only heated at thelr melting points and the Ps2 correspondlng 
to these temperatures are glven in thls table and In Fig. 3. 
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Fig. 2. Ps2 n. 1/T diagram of the system Ga-S. The line AB 
presents the vapor pressure of pure sulfur as tunetion of the tem
perature. 

and 
2GaScg> ~ 2Gaf + Sz 

2GaSc8 > ~ GazS + lfzSz 

[3] 

[4] 

lies strongly to the left and sublimation is carried by 
GaS molecules. 

The P-X projection.-From the data of the T-X pro
jection and the Ps2 vs. 1/T projection given in Fig. 1 
and 2, the P-X projection of the three-phase lines 
SGas + L + G and SGa2s3 + L + G can be deduced 
(see Fig. 3). · 

This tigure shows the steep increase of the sulfur 
vapor pressure of substances with a sulfur content be
tween 0 and about 10 a/o and between 50 and 60 a/o. 
Only a very small increase of the sulfur pressure is 
required to increase the S-content of the substance 
from 10 to 50 a/o; this results in a horizontal line 
connecting the regions between 10 and 50 a/o S. With 
the estimation of a second range of liquid immisci
bility for substances with a sulfur content > 65 a/o 
in the T-X projection, one must assume a continued 
rise in the sulfur pressure beyond GazSa witb an in
creasing sulfur content until a second liquid pbase 
appears. This is the liquid immiscibility region. From 
here on the P 82 remains constant with increasing sul
fur content until the Ga2S3 rich liquid (Lz see Fig. 1) 
has disappeared. Adding more sulfur will lower the 
melting point and also tbe vapor pressure until at 100 
a/o S the melting point will be l19°C and the pres
sure around 3·10-2 mm Hg (16). 

CrystaL structures.-The crystal structure of GaS 
has been determined by Habn and Frank (17) . It bas 
a hexagonal layer structure, eacb layer consists of 
4-sublayers in tbe sequence S-Ga-Ga-S in wbich 
every Ga-atom is surrounded tetrabedrally by one 
gallium and three sulfur atoms. Tbere are tbree struc
tures for Ga2Sa as determined by Habn and Frank 
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~----------------------~~------------~ 

1a3~----------------------++---------------_, 

1~+---,~o--~2~0--~lo~~,o~~so~~oo~~ro~~a~o--~g~o--~lo 
----x <at •t, SJ 

Fig. 3. Ps2 vs. X diagram of the system Ga-S. S13 is monoclinic 
sulfur. 

( 17) , Hahn and Klingier (18) , and Goodyear, Duffin, 
and Steigman (19). These are called a-Ga2Sa, ,8-Ga2Sa, 
'Y-Ga2S3• According to Hahn and Klingier Ga2Sa can 
crystallize in one of two modifications, a low-tem
perature form (the ')'-form) or a high-temperature 
form (the ,a-form). The inversion temperature is 
thought to be between 550° and 600°C, and these au
thors found that the low- and high-temperature 
phases have structures which are related to the zinc 
blende and wurtzite structures, respectively, each 
having a random distribution of vacancies in the sites 
normally occupied by Zn in the model structures, 
while a-Ga2S3, the ordered low-temperature phase, 
has a monoclinic symmetry according to Goodyear 
et al. (19). 
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