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Samenvatting
Vaak wordt gebruik gemaakt van koperoppervlakken, die niet geheel
zuiver zijn en waarop zich een dunne gaslaag bevindt. Katz (10) 1s
met het onderzoek aan dergelijke (zogenaamde technisch zuivere) oppervlakken gestart. Hij heeft na verhitting (tot 1150 K) van met een
diamantbeitel afgedraaide koperplaatjes deeltjesgroei op het oppervlak waargenomen. De experimenten van Katz hebben aanleiding gegeven
tot een literatuuronderzoek. Uit dit onderzoek 1s gebleken dat het
ontstaan van deeltjes onder andere waargenomen 1s bij verhitting van
dunne films op een vreemde ondergrond en bij beschieting van de wand
van kernfusievaten met hoogenergetische neutronen, zoals gevonden
door Kaminsky (8). Het mechanisme ten gevolge waarvan deze deeltjes
worden gevormd is niet bekend. In het geval van koper is te denken
aan een tweetal processen, die bij het afdraaien van de preparaten
kunnen optreden en de deeltjesgroei kunnen beÏnvloeden, namelijk
.I. chemischereaktiesen .2. het inbrengen van mechanische spanningen.

Wat betreft punt I zijn de plaatjes afgedraaid

me~

een drietal smeer-

(en koel)middelen te weten petroleum ethanol en freon. De met ethanol
afgedraaide preparaten bleken de

minste deeltjesgroei te vertonen.

Wat betreft punt 2 zijn de plaatjes met zo goed mogelijk gereinigde
stalen kogeltjes gebombardeerd. Een duidelijke aanwijzing is er niet,
maar de indruk bestaat dat ook de mechanische spanningen de deeltjesgroei bevorderen. Verder is gebleken, dat tijdens het verhitten van
de

koperpreparaten negatief geladen deeltjes vrijkomen. Deze emissie

vertoont een grote overeenkomst met wat in
wordt genoemd.

de literatuur exo-emissie
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Inleiding
Katz (10) is begonnen met een onderzoek aan technisch zuivere opper~
vlakken. Als eerste aanzet heeft hij koperplaatjes afgedraaid met een
diamantbeitel op een hydrostatisch gelagerde bank. Het oppervlak van
de preparaten kon worden bestudeerd met behulp van een Scanning Electron
Microscope. Na verhitting (tot 1150 K) bleken op het oppervlak diverse
soorten deeltjes voor te komen. Ook 1n de literatuur (zie hoofdstuk I)
is het ontstaan van (dergelijke ?) deeltjes bekend, onder andere bij
verhitting van dunne films op een vreemde ondergrond en bij neutronenbombardement op de wand van kernfusievaten (Kaminsky, 8). Een duidelijke verklaring voor het ontstaan van deze deeltjes is noch bij Katz
noch in de literatuur bekend. Het onderzoek van Katz is voortgezet.
De bron van-het ontstaan van de deeltjes wordt gezocht bij een tweetal
processen die bij het afdraaien van de preparaten kunnen optreden:
.1. chemische reakties tussen omgeving (smeermiddel en lucht) en koper-

oppervlak en .2. het inbrengen van mechanische spanningen in het materiaal. De invloed van deze processen is onderzocht voor wat betreft de
chemische reakties door de plaatjes met verschillende smeer(- en koel)middelen af te draaien en voor wat betreft de mechanische spanningen
door de plaatjes met zo goed mogelijk gereinigde stalen kogeltjes te
bombarderen. Tijdens het onderzoek 1s gebleken, dat bij het verhitten
van de preparaten negatief geladen deeltjes worden geëmitteerd.
Bepaald is de totale hoeveelheid lading die tijdens het verhittingspraces vrijkomt.
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Hoofdstuk I

Literatuuroverzicht
I. 0. Inleiding

Deeltjesgroei (veelal genoemd protrusiongroei) op oppervlakken is
een verschijnsel dat in verschillende deelgebieden van de fysica
bekend is. Afgezien van enkele suggesties is in de literatuur de ontstaanswijze van die deeltjes niet bekend. Protusiongroei is onder
andere geconstateerd bij verhitting van dunne films op een vreemde
ondergrond (zie l.I.) en op elektrodeoppervlakken bij vakuumboogontladingen (zie

1.2.). In 1.3. komt de invloed van de voorbewerking

van een oppervlak op de deeltjesemissie ter sprake, wanneer zo'n oppervlak met neutronen wordt gebombardeerd (Kaminsky). Uit experimenten
is gebleken, dat bij verhitting van de koperpreparaten negatief geladen
deeltjes worden geëmitteerd. Deze emissie vertoont overeenkomst met
wat in de literatuur bekend staat onder de naam exo-emissie. De exoemissie wordt besproken in 1.4 . .

I.

I. Deeltjesgroei bij dunne films

Protrusions of wildgroei op het oppervlak van dunne films op een
vreemde ondergrond worden meestal hillocks genoemd. Rilloekgroei bij
loodfilms op glas is door Lahiri (I) in een Scanning Electron Microscope met ingebouwd verwarmingsmechanisme bestudeerd. Het aantal en
de grootte van de meeste hillocks nam toe wanneer de temperatuur werd
verhoogd. (zie figuur I)

figuur I.
Het groeien van een hillock bij
verhoging van de temperatuur.
(Lahiri, 1)
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De hillocks groeiden vooral snel bij temperaturen van 50°C en hoger.
Figuur 2 laat

z~en,

dat de grootte van sommige hillocks afneemt bij

afkoeling van 125°C tot 50°C. ~e hillocks verdwijnen echter nooit
helemaal.

figuur 2.
Inkrimping van een hillock bij
afkoeling. (Lahiri, I)

Bovendien worden bij afkoeling cavities (kuiltjes) in het filmoppervlak gevormd. De gemiddelde dichtheid van de hillocks gevonden door
10 -2
Lahiri (I) was ongeveer 2.10
m
Wanneer film en ondergrond verschillende
hebben, zal een mechanische spanning

~n

uitzettingscoë:~~2iënten

de film worden

ontwikk~ld

bij

verandering van de temperatuur. Toch 1s gevonden, dat de films nagenoeg spanningsvrij zijn

zodra de hillocks zijn uitgegroeid. Lahiri

neemt daarom aan, dat de vorming en de groei van hillocks samengaan
met het afnemen van drukkrachten (in het geval van lood op glas bij
verwarming) en dat het kleiner worden van de hillocks en de vorming
van cavities samengaan met het afnemen van trekkrachten (in dit geval
bij afkoeling). Omdat de hillocks bij afkoeling niet geheel verdwijnen wordt aangenomen, dat het irreversibele proces van kristallietgrensdiffusie wel eens een belangrijk spanningsverminderend mechanisme
zou kunnen zijn. Volumediffusie kan echter ook een oorzaak

z~:~,

mede

omdat de hoogte van sommige hillocks groter is dan de dikte van de
oorspronkelijke film.
Aluminiumfilms blijken zich boven 200
loodfilms boven kamertemperatuur.

0

C hetzelfde te gedragen als
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Atmosferische corros~e van dunne (dikte: 1000

R)

films, bestaande uit

80 Ni en 20 Fe at% op kwartsglas, is door Gerlach (2) bestudeerd met
behulp van Scanning Auger Microscopy. Deze films

Z~Jn

gedurende 100

uren aan een vochtige atmosfeer blootgesteld. Er

z~Jn

kleine deeltjes

waargenomen, die sterk in grootte variëren vanaf de waarnemingsgrens
(5000 ~) tot enkele micrometers toe. De deeltjes blijken onder andere
zuurstof, natrium, zwavel en chloor te bevatten. Koolstof komt op het
gehele oppervlak voor.

I.2. Protrusionvorming bij vakuumboogontladingen
Elektrische doorslag in vakuum staat al lang

~n

de belangstelling,

mede door de vele toepassingsmogelijkheden. (onder andere vakuumschakelaars). (3)

Doorslag in vakuum tracht men te verklaren met

elektronenemissie vanuit ongeregeldheden in het oppervlak (3 t/m 7).
Losse stofdeeltjes (zie bijvoorbeeld figuur 3) kunnen met een elektrisch veld gemakkelijk van het oppervlak worden getrokken en zo
eveneens doorslag initiëren (3, 5).

20 :nn

figuur 3.
Stofdeeltje met een lengte van ongeveer
100

f. ( B. Cox,

'3)

Bij kamertemperatuur kunnen elektrische velden groter dan 2.10

9

V/m

elektronen uit een metaaloppervlak vrijmaken. Fowler en Nordheim
hebben in 1928 het verband tussen de elektronenemissie en het aangelegde veld theoretisch afgeleid.
Voor een gegeven gemiddeld veld blijkt

~n

de praktijk de stroom-

dichtheid, die vóór doorslag optreedt, groter te zijn dan bovengetheorie voorspelt.
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Om

dit te verklaren wordt gewoonlijk aangenomen, dat microscopische

uitsteeksels (protrusions) het veld en daarmee de elektronenemissie
op het kathodeoppervlak plaatselijk kunnen doen toenemen. Volgens 3,
4 en 7 kan de geschatte veldtoename een faktor 100 'a 300 bedragen.
Waargenomen is dat de protrusions bij voldoend hoge velden (en dus
bij een voldoend hoge elektronenemissie) kunnen "exploderen", wat doorslag tot gevolg kan hebben. Na die explosies zijn smeltplekken op het
kathodeoppervlak waargenomen.
De belangrijke rol, die protrusions spelen bij doorslag in vakuum, is
algemeen erkend. Men is het echter niet eens over de ontstaanswijze
van deze protrusions.
Bradie (7) suggereert dat protrusions zouden kunnen ontstaan tijdens
het ontgassen (door verhitting) van de kathode, waarbij mechanische
spanningen en verontreinigingen eventueel een rol zouden kunnen
spelen.
Een andere suggestie (6, 4) 1s dat protrusions ontstaan onder invloed
van het elektrisch veld. In 6 is bovendien gevonden, dat de vorming
van protrusions afhankelijk is van het anodemateriaal. Verondersteld
wordt, dat de geëmitteerde elektronen de anode treffen, waarop een
gaslaag is geadsorbeerd, Hierdoor treedt desarptie op in de vorm van
neutrale deeltjes en ionen. Deze laatste bombarderen het kathodeoppervlak, waar ze sputtering of whiskergroei kunnen veroorzaken.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat bij ons onderzoek is gebleken
dat deeltesgroei ook zonder elektrisch veld (en dus zonder anode)
kan optreden.

1.3. De em1ss1e van deeltjes als gevolg van beschieting van een niobiumoppervlak met neutronen van 14 MeV
Neutronenbombardement op wanden van kernfusievaten kan leiden tot de
emissie van deeltjes en veroorzaakt hiermee corrosie van de wand en
verontreiniging van het plasma.

~

Door Kaminsky (8) is nagegaan wat er gebeurt met een niobiumopperlak,
dat met neutronen van 14 MeV wordt gebombardeerd.
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Niobiumneerslag, opgevangen op een collector, heeft twee verschijningsvormen: De eerste bedekt het collectoroppervlak met een gelijkmatig
verdeelde "atoomlaag", met een geschatte dikte van 0,021 monolaag. De
tweede bestaat uit niobiumbrokstukken van diverse vormen. De diameter
ligt in het gebied tussen 0,1 en 5 pm. Het gemiddeld aantal atomen per
12
brokstuk wordt geschat op 10
atomen.
Het aantal brokstukken dat vrijkwam was sterk afhankelijk van de voorbewerking van het oppervlak. Vooral oneffenheden op het oppervlak
blijken grote invloed te hebben.(De aanwezigheid van protrusions op
en scheurtjes in het oppervlak, ontstaan tijdens de voorbewerking, geven
een duidelijk hogere emissie.) Het aantal brokstukken, dat per opper2
vlakteëenheid werd afgezet is 10 tot 30 per cm voor niobiumoppervlakken
met oneffenheden kleiner dan 0,5
kleiner dan 2

pm

pm.

respectievelijk 5

Voor oppervlakken met oneffenheden

pm

lag dit aantal 5 respectievelijk

25 keer zo hoog.
De bijdrage van de niobiumbrokstukken aan de totale niobiumafzetting
was in alle drie de gevallen groter dan de bijdrage van de "atomaire"
niobiumafzetting. De totale corrosie van de niobiumwand wordt in hoge
mate bepaald door de em1ss1e van de grote deeltjes.
Hieruit blijkt, dat een goed gecontroleerde oppervlaktestruktuur van
belang is. Een voorstel van Kaminsky was de voorbewerking bij hogere
temperaturen uit te voeren (bijvoorbeeld bijT= T
). Tesamen met
sme 1 t
een nog betere egalisatie zal dit (naar Kaminsky verwacht) de emissie
van deeltjes verminderen.

1.4. Thermisch gestimuleerde em1ss1e van exo-elektronen (T.S.E.E.)
Het is al meer dan veertig jaar bekend, dat een oppervlak van een
anorganische vaste stof, die bepaalde chemische reakties ondergaat,
onder bepaalde omstandigheden laagenergetische elektronen emitteert. (9)
In het begin werd aangenomem dat exotherme processen bij deze elektronenemissie een belangrijke rol spelen en Kramer (11) introduceerde
daarom de naam exo-elektronen.
Emissie van exo-elektronen (E.E.) 1s onder andere waargenomen bij de
volgende processen:
a. Tijdens of na mechanische deformatie van anorganische ionkristallen
of mineralen en metalen in de aanwezigheid van een oxidelaag.
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b. Na het blootstellen van anorganische kristallen, halfgeleiders en
sommige organische stoffen aan ioniserende straling, soms spontaan,
soms na thermische of optische stimulatie.
c. Tijdens het stollen van metalen.
d. Bij veranderingen in de kristalstruktuur
e. Tijdens chemische reakties, bijvoorbeeld bij oxidatie.
De gemiddelde energie van de exo-elektronen ligt meestal ver beneden
I eV. (Soms wordt echter melding gemaakt van energieën van enkele
tientallen keV.)

Het zijn niet altijd alleen elektronen die worden

geëmitteerd, ook zijn negatieve ionen, positieve ionen en neutrale
deeltjes waargenomen.
Er blijkt een overeenkomst te bestaan tussen emissie van exo-elektronen (E.E.) en thermoluminescentie (T.L.

= straling die vrijkomt bij

verhitting). Vaak worden tegelijkertijd E.S. en T.L. gemeten. Soms
worden echter T.S.E.E.-maxima gevonden waar T.L.-maxima ontbreken.
(zie figuur 4)
figuur 4.
Vergelijking van T.S.E.E. en T.L.
voor NaCl. De temperatuur neemt
lineair toe in de tijd. (Becker, 9)

Exo-elektronen ontstaan

~n

een laag dicht bij het oppervlak. (in de

literatuur (9) wordt de dikte van deze laag geschat op I tot 10 nm)
De emissie van exo-elektronen is daarom gevoelig voor veranderingen
aan het oppervlak. (Deze veranderingen kunnen bijvoorbeeld worden
veroorzaakt door absorptie van water of door oxidatie.) De niet te
controleren variaties in deze bemoeilijken het reproduceren van de
metingen.
Er is een (volgens 9) algemeen aanvaard model voor de
gesteld:

exo-em~ss~e

op-
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Afwijkingen 1n een kristalrooster kunnen zorgen voor (elektronen)energ1en1veaus, die liggen in de normaal verboden zone tussen de valentieband en de geleidingsband. (zie figuur 5) Deze energieniveaus (de zogenaamde traps) kunnen met elektronen worden gevuld bijvoorbeeld tijdens
mechanische

defo~matie

of door straling. Er is minder energie nodig om

een elektron vanuit een trap naar de geleidingsband over te brengen dan
vanuit de valentieband. Daarom kan een bepaald gedeelte van de elektronen, die zich in een trap bevinden, door optische of thermische stimulatie worden vrijgemaakt uit het kristal.

GAS OR VACUUM

CRYSTAL

figuur 5
Schematisch diagram van
de relatie tussen lumi-

~~::!::~~~~~s::z~~

neseentie en elektrone-

WORK FUNCTION

4>

ACTIVATION ENERGY

E

TRAP

missie tijdens stimulatie van een ionkristal

z

dat aan ioniserende straling is blootgesteld.

l

Q

....<I
t::

---~

w

- - -ACTIVATOR
------

(Becker, 9)

Wanneer voldoende (optische of thermische) energie wordt toegevoerd
kunnen in principe drie effecten tegelijk worden waargenomen (de temperatuur waarbij de maxima optreden geeft een indicatie over de diepte
van de elektrontraps):
a. Het elektrisch geleidingsvermogen van het kristal zal evenredig zijn
met de elektronenconcentratie in de geleidingsband ( en kan tijdens
het verhittingsproces worden gemeten).
b. Overgang van een elektron van de geleidingsband naar een lager gelegen (activator)niveau gaat gepeard met de emissie van licht. Deze em1ss1e hangt af van de bezetting van de geleidingsband.
c. Elektronen kunnen het oppervlak verlaten, al naar gelang de bezetting
van de geleidingsband.

(zie figuur 5)

(Opmerking: Het onderzoek naar de em1ss1e van exo-elektronen zal worden
voortgezet. Het is interessant om na te gaan in hoeverre het voorkomen
van protrusions verband houdt met de emtsste van exo-elektronen.)
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Hoofdstuk 11
Opstelling en resuttataten
II.O. Inleiding
Katz (10) heeft protrusionvorming geconstateerd bij verhitting van
koperplaatjes tot 1150 K. Deze plaatjes

~ijn

op een hydrostatisch

gelagerde bank afgedraaid. In dit geval wordt een minimale hoeveelheid
mechanische spanningen in het materiaal gebracht. Bij het afdraaien is
gebruik gemaakt van petroleum als smeer- en koelmiddel.
De invloed van de chemische reakties, die tijdens het afdraaien van de
preparaten tussen smeermiddel en koperoppervlak kunnen optreden, op de
protrusiongroei is onderzocht door een drietal verschillende smeermiddelen te gebruiken, te weten petroleum, ethanol en freon. (zie II.2.)
De invloed van mechanische spanningen is onderzocht door de preparaten
met zo goed mogelijk gereinigde stalen kogeltjes te bombarderen. (zie II.3.)
Uit experimenten is gebleken, dat de koperplaatjes tijdens verhitting
negatief geladen deeltjes emitteren. Hierop wordt nader ingegaan in
II.4 • . Allereerst zal in II.J. iets worden gezegd over de gebruikte
koperpreparaten, de opstelling en het gebruik van de Scanning Electron Microscope voor het bekijken van het koperoppervlak.
II.1. De koperpreparaten, het vakuumsysteem en het gebruik van de Scanning
Electron Microscope
De preparaten, die bij dit onderzoek zijn gebruikt, Z1Jn evenals bij
Katz gemaakt van zuurstofarm koper (met een zuiverheid van 99,98 %).
De vorm van het preparaat is in figuur 6 weergegeven. Na het afdraaien
(zie boven) zijn de oneffenheden op het oppervlak kleiner dan 1 pm.
Schurende of slijpende stoffen zijn bij de behandeling niet gebruikt.
Praktisch geen verontreinigingen zijn in het oppervlak geperst. Op het
oppervlak zijn twee oriëntatielijnen aangebracht (breedte 20 pm,
diepte

10 pro). Na het afdraaien zijn

d~

plaatjes gereinigd met

vloeibaar freon (de met ethanol afgedraaide plaatjes zijn gereinigd
met ethanol) en bewaard in een exicater. Een aantal preparaten is voor
gebruik nog eens extra ultrasoon gereinigd. Dit gebeurde twee keer
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JO minuten 1n tetrachlooretheen en vervolgens twee keer JO minuten in
een 5 % RBS.25 - oplossing. De plaatjes zijn daarna minstens vijf maal
ultrasoon gespoeld in gedestilleerd water;

figuur 6.
Het koperpreparaat.

oriëntatielijnen

Het schema van het gebruikte vakuumsysteem is in figuur 7 weergegeven.
Het gebruik van oliën en vetten in de opstelling is angstvallig gemeden.
Deze veroorzaken immers dunne films op het oppervlak. Er is gebruik
gemaakt van een kwikdiffusiepomp, waarbij de kwikdamp werd ingevroren
met behulp van een vloeibare stikstof-val. Met behulp van een 1onen getterpomp kon het systeem voor langere tijd vakuum worden gehouden.
figuur 7.
Schematische weergave van
de vakuumopstelling.
p

1

kwikpomp

Pz

ionengetterpomp

D

Penningmanometer
koperpreparaat
verplaatsbaar koperpreparaat

V

glas-metaalverbinding

g

geleiding voor de verplaatsing van E
2
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Het oppervlak van de koperplaatjes is (zowel vóór als na elke behandeling) met behulp van een Scanning Electron Microscope (SEM) bekeken.
De gebruikte SEM is de Stereoscan 600 van Cambridge, die een vergroting
kan realiseren van 20 tot 50000 maal. Zie voor een verdere beschrijving
vandeSEM het afstudeerverslag van Katz (10) bladzijde IS t/m 17.
Om de preparaten te kunnen bekijken moesten deze steeds uit de opstel-

ling worden gehaald en overgebracht naar de SEM. Het gevolg was, dat
er nogal eens (stof)deeltjes op het oppervlak voorkwamen. (zie foto
I t/m 3) Meerdere malen zijn deeltjes waargenomen op het oppervlak van

preparaten die rechtstreeks van de werkplaats kwamen. Soms sprongen
deze deeltjes (in de SEM) onder invloed van de elektronenbundel op een
punt (foto 2). Vaak bleven ze zo staan en konden ook na een volgende
(verhittings)behandeling in dezelfde positie worden teruggevonden.
Vermoedelijk kunnen deze deeltjes, als ze elektrisch zijn opgeladen
bij het verspringen, zich middels een "puntlas" hechten aan het oppervlak. Gebleken is dat bovengenoemde deeltjes door ultrasoon re1n1gen
van de preparaten te verwijderen zijn.

11.2. De invloed van de verschillende smeermiddelen op de deeltjesgroei
De koperpreparaten ondergingen alle een tweetal temperatuursbehandelingen, die gebruikelijk zijn bij het prepareren van gasontladingselektroden:
I. Het ontgassen van het systeem (in een oven) gedurende 20 uren bij

een temperatuur van 625 K.
2. Het hoogfrequent verhitten van de preparaten tot ongeveer 1125 K
(meestal ged11rende I uur). Tijdens het verhitten loopt de druk in
het systeem op door het vrijkomen van gassen. De druk is beneden
2
3
10- N/m gehouden door het vermogen van de hoogfrequent zender
voldoende langzaam op te voeren.
Het uitstoken tot 625 K (zie 1.) geeft geen zichtbare veranderingen
van het oppervlak van de koperpreparaten. Het hoogfrequent verhitten
(2.) levert wel een tweetal veranderingen op:
i. Er wordt een kristalstruktuur zichtbaar.

ii. Op het oppervlak zijn deeltjes van diverse vormen ontstaan. In het
oppervlak komen vaak kuiltjes voor.
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foto I

foto 2

foto 3

Een drietal voorbeelden van "stofdeeltjes".
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Wat betreft punt ii. kan er een volgende indeling worden gemaakt:
a. Een zeer grillige materiegroei, steeds
voorkomend op kristallietgrenzen. Vaak
hebben deze uitgroeisels de vorm van
een heuveltje en zouden daarom "hillocks"
genoemd kunnen worden ••.(zie foto 4 t/m 6)
De afmetingen van deze hillocks lopen op
tot een diameter van 30
van 1'5

pm en een hoogte

pm.

b. Deeltjes die met een dunne "stam" met het
oppervlak zijn verbonden. Deze deeltjes
doen denken aan een boompje. (zie foto 7
en 8) De grootste hoogte was 20

?m.

Deze deeltjes komen willekeurig verspreid
op het oppervlak voor.
c. Uitstulpingen op het oppervlak met een
zeer geringe hoogte (minder dan 4 pm).
Ze zijn nagenoeg rond en hebben een vrij
glad oppervlak. De diameter lag steeds
beneden JO

pm. Deze uitstulpingen zijn

zowel op kristallietgrenzen als midden op
de kristallieten gevonden. (foto 9 en 10)
d. Kuiltjes in het oppervlak komen meestal
voor op kristallietgrenzen. Ze kunnen een
doorsnede tot 4

pm hebben. De diepte kon

niet worden bepaald. (zie foto 11 en 12)
e. Op het oppervlak kwamen ook vaak gladde
"druppels" voor. De grootste waargenomen
druppels hadden een diameter van 20

pm.

(zie foto 13)
Nagegaan is de invloed

v~n

het smeer(- en koel)middel op het ontstaan

van bovengenoemde strukturen. Een aantal preparaten is bovendien ultrasoon gereinigd (zie II.I.). In tabel I is weergegeven de frequentie
waarin de verschillende categorieën zijn waargenomen. Hierin is de volgende schaal gebruikt: Geen - weinig - enkele - veel. Hierin wil zeggen:
Veel: meer dan 10, enkele: 2 töt 10 en weinig: I (of gemiddeld minder

------

dan I) per preparaat.
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foto 4

foto 5

foto 6

Een drietal strukturen uit categorie a. (hillocks)
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Tabel I
categorie deeltjes

voorbewerking
smeermiddel

ultrasoon
gereinigd

hillocks
(a)

boompjes
(b)

uitstul- kuiltjes
pingen(c)
(d)

druppels
(e)

niet

veel

we1n1g

weinig

veel

weing

wel

veel

weinig

-we1n1g

veel

weinig

ethanol

niet

weinig

geen

geen

geen

geen

''

wel

weinig

weinig

enkele

weinig

geen

freon

niet

veel

we1n1g

we1n1g

geen

weinig

wel

veel

geen

enkele

geen

veel

petroleum

''

''

.

foto 7

foto 8

Een tweetal deeltjes uit categorie b. (boompjes)
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Hierbij moet rekening

word~n

gehouden met het feit dat "geen" wil zeggen

dat er geen deeltjes uit een bepaalde categorie zijn waargenomen. Bij
het bekijken van de preparaten met de SEM

~unnen

echter deeltjes over

het hoofd zijn gezien. Bovendien zijn er zowel met ethanol als met freon
slechts een viertal experimenten uitgevoerd. (Hiervan werden steeds 2
preparaten ultrasoon gereinigd.)
Opvallend is (zie tabel I) dat ultrasoon reinigen van de preparaten in
het algemeen weinig invloed heeft. (Alleen in de categorie e. bij de met
freon afgedraaide plaatjes is wel een duidelijk verschil aanwezig.)

foto 9

foto 10

Een tweetal structuren uit categorie c. (uitstulpingen)
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foto 11

foto 12

Twee voorbeelden uit categorie d. (kuiltjes)
Opgemerkt kan nog worden dat de deeltjes gevonden op de plaatjes, die met
ethanol zijn afgedraaid, veelal kleiner waren dan de deeltjes op de met
petroleum of freon afgedraaide plaatjes. De gevormde kristallieten waren
bij de met petroleum afgedràaide plaatjes kleiner dan in de andere twee
gevallen. Bovendien waren de kristallietgrenzen dieper.
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Foto 13. Een voorbeeld van een deeltje uit categorie e. (druppel)

11.3. De invloed van mechanische spanningen 1n het materiaal op de deeltjesgroe1
Om mechanische spann1ngen in het oppervlak te brengen zijn een aantal

koperplaatjes met stalen kogeltjes (met een diameter van 1,5 mm) gebombardeerd. Dit

is

op twee verschillende manieren uitgevoerd:

De eerste keer zijn alleen de kogeltjes ulträsoon ontvet in alcohol.
Het koperpreparaat werd gemonteerd op een rubberstop. Deze stop werd
op een koperen buis vastgezet. De andere zijde van de buis was eveneens
met een rubberstop afgesloten. Door met de buis (gevuld met kogeltjes)
te schudden kon het koperoppervlak worden bekogeld. Na deze kogeltjesbehandeling is het preparaat in de SEM bekeken. In het oppervlak waren
diverse brokken vreemd materiaal geperst. Vervolgens werden de preparaten uitgestookt en hoogfrequent verhit (zie 11.2.). Na

v~rhitting

waren vooral in de groeven. die veroorzaakt waren door de kogeltjes,
deeltjes ontstaan.

(~ie

foto 14)

De tweede keer is de proef herhaald,

maa~

nu met een betere reiniging

vooraf van zowel de kogeltjes als het preparaat:
Beide zijn ultrasoon gereinigd in tetrachlooretheen en RBS 25 (zie 11. 1.)
Vervolgens zijn beide gedurende acht uur in een hiervoor ontworpen
geëvakueerde kwartsbuis uitgestookt op 1025 K. (om zoveel mogelijk
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Foto 14. Na het verhitten van de bekogelde preparaten zijn vooral in
de groeven, veroorzaakt door de kogeltjes, deeltjes waargenomen.

verontreinigingen kwijt te raken). De buis is vervolgens gevuld met
argon. Door de buis te schudden is het koperplaatje bekogeld.
Hoogfrequent verhitten van het bekogelde preparaat had tot gevolg,
dat het oppervlak vol zat met uitstulpingen zoals op foto 15 is te
zien. Deze uitgroeisels waren echter vrij klein . (kleiner dan 10 urn)

Foto 15. Na verhi tting van de vooraf ger einigde bekogelde preparaten

.

zijn veel van deze deeltjes waargenomen.
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11.4. Het vrijkomen van negatief geladen deeltjes bij verhitting van het
koperpreparaa·t

Om na te gaan wat er gebeurt wanneer tijdens het hoogfrequent verhitten
een elektrisch veld wordt aangelegd, is eerst een oriënterende proef
uitgevoerd: Tijdens verhitting van het preparaat bleek een hoeveelheid
negatief geladen deeltjes vrij te komen voldoende om een elektrostatische
met een capaciteit van 32 pF 80 keer tot 300 Volt op te laden. (zie fig. 8)

k: Koperpreparaten (op een
afstand van ongeveer

E.V.

T

JO mm)

EV: Elektrostatische voltmeter

s-oo V

figuur 8. Meting van de negatieve lading, die tijdens -de verhitting
vrijkomt, door het opladen van de capaciteit van een elektrostatische
voltmeter.
-8

De totaal gemeten vrijgekomen lading was ongeveer 10
C. Dit komt
11
vereen met 10
enkelvoudig geladen deeltjes over het oppervlak van
I, 2 cm

2

De verhitting van het preparaat is telkens onderbroken. Het opladen
van de voltmeter gebeurde wanneer de hoogfrequentzender uit (en de
spanningsbron in ) was geschakeld. (De spanningsbron werd uitgeschakeld
voordat de zender werd ingeschakeld, dit t-=r besche.rming van bet . epparaat)
De hoogst bereikte temperatuur was ongeveer 1130 K. Hierna zijn beide
preparaten onder de SEM bekeken. De plaatjes zijn slechts korte tijd verhit. Er kon nog geen deeltjesgroei worden waargenomen. Stofdeeltjes bleken
op het negatieve preparaat niet voor te komen. Deze stofdeeltjes zijn
vermoedelijk negatief opgeladen en onder invloed van het veld naar het
positieve preparaat getrokken. Op het oppervlak daarvan zijn namelijk
gesmolten deeltjes en "inslagkraters'' gevonden. (zie foto 16 en 17)

Om de samenstelling van de gesmolten deeltjes vast te stellen kon (eenmalig) gebruik worden gemaakt van een zogenaamde Mieroprobe (X-ray fluorescens~op

het natuurkundig laboratorium van de N.V. Philips. Deze deeltjes

bleken onder andere kalium, silicium, zwavel en fosfor te bevatten,
(zie figuur 9)
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foto 16

foto 17

Op het positieve preparaat bevonden zich een aantal van dergelijke
gesmolten deeltjes en "inslagkraters':
Het experiment 1s herhaald, in het bijzonder om de discontinuïteiten
in de verhitting te voorkomen en om een meer betrouwbare methode te gebruiken voor het meten van de totale (negatieve) lading van de geëmitteerde deeltjes. Bij dit experiment is een ampèremeter in de schakeling
opgenomen. De invloed van het hoogfrequent veld (nodig voor de verhitting van de preparaten) op de aanwijzing van deze ampèremeter is geëlimineerd door gebruik te maken van een tweetal voor dit doel ontworpen
spoelen. (De gebruikte schakeling is weergegeven in figuur 10.)

_11~___
500

A: A.mpèremete::

'

k: Kope•prepaLttfu (,n;
e~~n

afstand \· :_;:·1 on-

geveec

;o

--{f)--I--r--------..1

mm)

S: Spoeler: om de l'.1\ loed

van het hoogfrequent veld
op de stroommeting te elimineren
figuur 10. Meting van de negatieve lading, die vrijkomt tijdens
hitten van de preparaten, door het meten van de emissiestroom

he~

al~

ver-

.=~·~t~.t~e

van de tijd.

h~

Na het inschakelen van de hoogfrequent zender is de emissiestroom
paald als funktie van de tijd t. Dit is weergegeven in figuur I 1.

Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit. dat de tempera'.tmr
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Hoofdstuk lil
Discussie
Het koperoppervlak heeft steeds een drietal verschillende beÏnvloedingen
ondergaan, narnelijk mechanische vervorming, chemische reakties tussen
oppervlak en smeermiddel (beide treden op tijdens het afdraaien) en
tenslotte verhitting. Bij het afdraaien wordt er een hoeveelheid mechanische en chemische spanningen in het materiaal gebracht. Tijdens het
verhittingsproces komen deze spanningen in het oppervlak vrij. Na verhitting wordt een kristalstruktuur

zich~t:~~

en er ontstaan strukturen

van diverse vormen op het oppervlak.
De belangrijkste parameters die (volgens 12) de grootte en de vorm van
de kristallieten en hun grenzen bepalen zijn: i. de temperatuur en de
tijd dat het preparaat is verhit, ii. de mate van mechanische vervorming,
111.

de snelheid waarmee het preparaat afkoelt en iv. de aanwezigheid

van gassen en verontreinigingen tijdens het verhittings- en afkoelingsproces. Primaire rekristallisatie is het proces, waarbij vanuit een aantal kernen nieuwe kristallieten worden gevormd. Deze kristallieten groeien
uit totdat het gedeformeerde materiaal geheel is "verbruikt". Daarna gaat
de migratie van de kristallietgrenzen (langzamer) door. Dit wordt korrelgroei of kristallietgroei genoemd. Gewoonlijk migreren de grenzen met
ongeveer gelijke snelheid, zodat de kristallieten ongeveer gelijk van
grootte zijn. Soms echter migreren enkele grenzen ten koste van andere.
Dit wordt secundaire rekristallisatie genoemd. Kernen van korrelgroei
ontstaan voornamelijk in gebieden waar de grootste concentratie van dislocaties en spanningen zijn. De groeisnelheid van de kristallieten neemt
toe bij toenemende temperatuur. De kristallietgrootte hangt af van de
balans tussen kernvorming en groeisnelheid.
Het feit dat de strukturen uit groep a. (hillocks) steeds op kristallietgrenzen voorkomen doet vermoeden dat het rekristallisatieproces, dat optreedt bij verhitting van het materiaal een belangrijke rol speelt bij de
vorming van deze hillocks. Tijdens onze experimenten is de indruk ontstaan,
dat er meer en grotere hillocks worden gevormd wanneer het preparaat
enige malen snel verhit wordt (in plaats van de temperatuur langzaam op
te voeren). Het is mogelijk, dat er in dat geval ongelijkmatige verhitting
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optreedt, wat ook bepaalde mechaaische spanningen
weeg kan brengen. Ook bij de

pr~~~.

geltjes zijn gebombardeerd (zie

~n

het materiaal te-

waarbij de preparaten met stalen ko-

=~.3.)

is de indruk ontstaan dat mecha-

nische spanningen hillockgroei bevorderen. Het idee dat hillockgroei

~s

gerelateerd aan het rekristallisatieproces komt overeen met het idee van
Lahiri (1), die hillockgroei bij dunne films in verband brengt met kristallietgrensdiffusie. Uit onze experimenten is verder gebleken dat de met
ethanol afgedraaide preparaten minder hillockgroei vertonen dan de preparaten die zijn afgedraaid met petroleum of freon. De invloed van het
smeermiddel op het rekristallisatieproces was ook duidelijk aanwezig.
Vooral de kristallieten op de met ethanol

afgedraai·::~

r2.aatjes waren veel

groter dan bij de met petroleum afgedraaide plaatjes. Bovendien waren in
dit geval de kristallietgrenzen het minst diep. Chemische reakties hebben blijkbaar zowel invloed op de hillockvorming als op het rekristallisatieproces.
Wat betreft het ontstaan van de strukturen uit groep b. (boompjes) is
moeilijk een verklaring te geven. Ook de invloed van de voorbewerking
(chemisch èn mechanisch) is niet duidelijk.
Hetzelfde geldt voor categorie c. (uitstulpingen). Het is mogelijk dat
bij het verhitten gassen vrijkomen, die materiaal omhoog kunnen duwen
en zo dergelijke strukturen kunnen veroorzaken.
Het feit dat de strukturen uit categorie d. (kuiltjes) steeds op krislallietgrenzen voorkomen doet vermoeden dat de vorming van deze kuiltjes
evenals bij de hillocks samenhangt met het rekristallisatieproces. Deze
strukturen kwamen ook vooral voor op de met petroleum afgedraaide preparaten, die ook de diepste kristallietgrensvorming had. Chemische
reakties lijken dus ook hier zowel invloed te hebben op het rekristallisatieproces, als op de vorming van kuiltjes.
De druppels (categorie e.) op het oppervlak zijn vermoedelijk vanuit
het vakuumsysteem op het preparaat terecht gekomen. De mogelijkheid
bestaat, dat we te maken hebben met kwikdruppels, afkomstig van de kwikdiffusiepomp. De druppels kunnen echter ook uit koper bestaan. Hierbij
moet worden opgemerkt, dat tijdens het verhittingsproces een laag koper
tot ongeveer 0,3 pm kan worden afgedampt. (Deze dikte is geschat door met
behulp van atomaire absorptie de hoeveelheid koper, die na het verhittingspraces op de glaswand aanwezig was, te bepalen.)

Een probleem is steeds
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zowel bij de druppels als ook bij de over1ge strukturen dat (nog) geen
elementenanalyse kon worden gedaan. Waarom druppels veel voorkomen op
de ultrasoon gereinigde, met freon afgedraaide plaatjes is niet duidelijk.
In het algemeen had ultrasoon reinigen weinig of geen invloed op de resultaten.
Het aanleggen van een elektrisch veld tijdens het verhitten van de preparaten
had geen markbare invloed op de deeltjesgroei. Wel blijkt de emissie van
negatieve deeltjes, die optreedt tijdens de verhitting overeenkomst te
vertonen met de in I.4. genoemde exo-emissie. (In ons geval kon echter
niet de temperatuur als lineaire funktie van de tijd worden beschouwd.)
Samenvattend kan worden gezegd, dat zowel mechanische beÏnvloeding als chemische reakties invloed schijnen te hebben op de deeltjesgroei.

De vorming

hillocks (a) en kuiltjes (d) lijken saman te hangen met het rekristallisatieproces.

~1t

rekristallisatieproces wordt ook beÏnvloed door het

gebruikte smeermiddel.
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