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Samenvatting
In het kader van het onderzoek naar een gesinterd substraat
voor Silicium-zonnecellen is het sinteren van Si onderzocht
met toevoeging van versnellers.
Van chemisch zuiver Si-poeder (99.9%) met deeltjesgrootten
van 1 tot 60rm zijn pillen geperst met een dichtheid van
52% t.o.v. kristallijn Si.
De experimenten zijn uitgevoerd in een atmosfeer van Ar met
4% H bij temperaturen tussen 900 en 1300°C
2
HCI-gas toegevoegd aan de gasatmosfeer werkt als versneller
aan het piloppervlak ;toevoeging van metaalchloriden (vooral
van Fe en Cu) in de buurt van de pil geeft een goede dosering
van de versneller over het hele volume van de pil.
Temperaturen boven 1000°C zijn nodig om het oxide te verwijderen , daarna kan het sinterproces ook bij lagere temperatuur vervolgd worden.
Het sinterproces blijkt gekarakteriseerd te zijn door nekgroei
deeltjesgroei en, omdat er nauwelijks krimp optreedt, een
vergroving van de struktuur. Het sinteren gaat niet verder dan
de e e r s t e fa s e , waar i n n e k g r o e i aan v a.n k e I i j k dominant i s . Er
is onderscheid in fase la :de nekgroel. en fase lb waarin nekgroei en deeltjesgroei in evenwicht zijn en waarin de struktuur
steeds grover wordt.
Er treden vrijwel alleen oppervlaktetransportprocessen op.Voor
het proces wordt verondersteld, dat bij het begin van de nekgroei het materietransport hoofdzakelijk gebeurt door damptransport, en dat in een verder stadium van de nekgroei het
aandeel van't damptransport veel sterker afneemt,dan dat van
de oppervlaktediffusie, zodat oppervlaktediffusie dan dominant
wordt.Het damptransport is het mechanisme waardoor deeltjesgroei optreedt.
De makroskopische eigenschappen blijken aan de struktuur gerelateerd te zijn; na de beginfase veranderen breeksterkte en
soortelijke weerstand nauwelijks meer.
Verder onderzoek richt zich op:
- verdichten van het oppervlak van de pil
- verlagen van de soortelijke weerstand bij p-type materiaal
- optimaliseren van het sinterproces
van de versneller.

do~

keuze en concentratie
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1

Inleiding

Het onderzoek aan het versnelde sinterproces van silicium (Si)
maakt deel uit van het onderzoek naar andere, minder energie
vergende methoden voor het maken ven een Si-zonnecel.
Voor een Si-zonnecel wordt een substraat verlangd, dat aan
de volgende eisen voldoet
1

:

Voldoende stevigheid om de verdere opbouw van de zonnecel
te kunnen doorstaan, nl.

dam~ampen

thermische invloeden bij het op-

van de eigenlijke cel en mechanische invloeden bij

het vervoer, montage en gebruik.
2

Goede elektrische geleidbaarheid om bij het gebruik als
achterkontakt van n zonnecel geen grote verliezen te geven.

3

Dicht oppervlak, noodzakelijk voor n homogene struktuur van
de cel.

4

Eigenschappen van t

materiaal moeten nauw overeenkomen met

diedie van de opgebouwde cel, met name de thermische uitzetting
en de warmtegeleiding Z1Jn van belang bij de fabrikage
(opdampen)
5

ent gebruik van de cel.

De nadelige beïnvloeding van t

substraat op de werking van

de cel moet gering zijn.
6

Een aangepasie vorm voor een goede vlakvulling in een
zonnepaneel

7

(h~ zeshoeken).

De kostprijs ~~oet laag zijn.

In het Si-zonnecel-projekt komt in de eerste plaats Si als
substraat in aanmerking.

Zuiver Si is in massief materiaal

leverbaar, maar de verwerking tot substraat is door t
verlies van t

zaag-

kostbare materiaal niet aantrekkelijk, Omdat

geen eis gesteld wordt aan,de kristalstruktuur van t
hebben

~u

substraat

we in Si-poeder n goedkope bron, die, als we daar een

plak uit kunnen maken met betrekkelijk weinig bewerkingen
binnen de bovengestelde eisen, geschikt is voor t

gestelde doel

Smelten en in vormen gieten is weinig aantrekkelijk, omdat er
n zeer geringe keus is in materialen voor kroes of mal, bovendien heeft Si door cohesie grote neiging druppels te vormen,
zodat we onder druk moeten koelen in de mal om de vorm te
behouden. Een proces, waarbij beneden de smelttemperatuur kan
worden gewerkt en de vorm behouden blijft zonder mallen,

is t

sinteren van geperst poeder.
Sinteren is het aaneenhechten van poederdeeltjes, die in een

- -é-

----·-·

~--

--

-

een gewenste vorm geperst zijn , bij een temperatuur onder
het smeltpunt van het materiaal , zodat in fasen de dichtheid kan naderen tot die van massief materiaal •
Er is veel literatuur bekend over het sintergedrag in
iogene stoffen en metalen ; de procesbeschrijving is fenomenologisch • Over het sinteren Vli.n covalente materialen
zijn voor Si geen andere gegevens bekend , dan die , welke
in onze groep recent verkregen zijn ~l-l:fW~34] • Wel is er een
onderzoek gedaan naar het sintergedrag van het covalente
boren (::S)
Veel ionogene stoffen sinteren reeds bij een temperatuur
30% beneden de smelttemperatuur tot een poreusiteit van 0.1 •
Het resultaat van onderzoek aan Si tot aan 1385t

d.w.z.

1.5% beneden het smeltpunt was een structuur met een poreusi tei t van.. 0. 35 • Het sinterproces komt in 20 uur niet
verder dan in de tweede fase ; bij 'n hogere temperatuur
begon er plaatselijk smelt op te treden . De breeksterkte
en de electrische eigenschappen van de gesinterde pillen
waren voldoende .
Echter de grove .oppervlakte-structuur met por1en tot 100/m
doorsnede is onge_sqhikt om een homogene laag op te dampen .
Verder zijn voor h'et sinterproces bij temperaturen boven
0

'

1300 C kostbare oyens nodig •
Het oppervlak van fijnporeus materiaal kan door een nabehandeling mogelijk voldoende dicht gemaakt worden.
De structuur van het gesintarde materiaal wordt grover met
toenemende procestijd en tem~eratuur . We moeten het sinterproces daarom beperken tot

de

eerste fase ; willen we bij 'n

lagere temperatuur sinterén:, dan zijn versnellers
zakelijk .

nood-

Oppervlakte-diffusie wordt versneld door een eutectisch
smelt van Si en een toevoeging aan het deeltjesoppervlak .
Damptransport kunnen we stimuleren door Si-halogenen in de
dampfM.se •
In dit afstudeerwerk is bij temperaturen beneden 1300~
het sinterproces in silicium-poeder met toevoegingen
bestudeerd in de eerste fase en het effect ervan aan het
materiaaloppervlak •
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2

Beschrijving van het versnelde sinterproces van silicium.

Inleiding.

2. 1

Sinteren is het aaneenhechten van poederdeeltjes, die in een
gewenste vorm geperst zijn, bij een temperatuur beneden het
smeltpunt van het materiaal; in fasen kan dan de dichtheid
naderen

tot die van massief materiaal.

2.1.1 Materiaal-transport.
Uit de definitie van sinteren zien we, dat materiaaltransport
essentieel is voor het sinterproces.
De drijvende kracht in het sinterproces is de gradiënt in de
vrije energie aan het materiaaloppervlak (E s ) , zie par 2.2
Veronderstellen w~ een systeem m~t een komp6nent, Si~ dan
hebben ~e bened~n het smeltpunt te maken met twee fasen, damp
en vaste stof.
Bij diverse grootten van Es en VE 5 kunnen we de verschillende
transportmechanismen onderscheiden:
drie mechanismen hebben hun materiaalbron in het oppervlak;
1

damptransport door verdamping van en kondensatie op het
oppervlak , zie par 2.4.3
2 oppervlaktediffusie langs~ materiaaloppervlak zie par 2.4.2
3 roosterdiffusie door het oppervlak, par 2.4.1
Via twee mechanismen wordt materiaal langs de korrelgrenzen
getransporteerd:
4
5

korrelgrensdiffusie, par 2.4.1
roosterdiffusie, idem.

Tenslotte nog twee mechanismen
in de vaste stof:
6 roosterdiffusie via vakatures
7

en dislokaties, par 2.4.1
vloei.

f-lguuf' 2.1

TPansportmeahanismen
nummers korresponderen
met die uit de tekst.

-

2.1.2

8-

Onderscheiding
van .__ fasen in hat sinterproces.
_______
,________
M---

In het sinterproces onderschd.den we drie fase·n (1,2]
Eerste fase, de fase van de nekgroei; deeltjes, die in een
vorm geperst zijn tot een pil,groeien in de raakvlakken
aan elkaar. Belangrijkste mechanisme hiervoor is oppervlakte-transport. De krimp is gering. Door de deeltjesgrootte te verminderen en/of door toevoeging van versnellers op de deeltjesoppervlakken kan de eerste fase sinteren versneld worden (par 2.6,ï).
Tweede fase, de fase van het sluiten van de

pori~n

tussen

de deeltjes en het afronden van de pori~n.Door.korrelgrensworden de oorspronkelijke deeltjes dichter
diffusie
bij elkaar gebracht, waardoor de pori~n steeds verder opgedeeld en afgezonder~ worden. Door oppervlakte-transport
zullen

d~

pori~n

verder afronden en tenslotte bolvormig

zijn. De activerings-energie voor korrelgrens-diffusie is
hoger dan die voor oppervlaktediffusie, dus, willen .we de
tweede fase sneller laten verlopen, dan moeten we de temperatuur verhogen. Er treedt in deze fase meer krimp op,
dan in de eerste fase.
Derde fase, de

f~se

van het verkleinen van de

pori~n

en het

uit de pil diffunderen van de pori~n; beide dragen bij
tot verdere verdichting van de pil. Omdat hierbij bulkdiffusie van belang is, zal een nog hogere temperatuur
vereist zijn. In deze fase is de krimp het grootst.
2.2

De drijvende kracht in het sinterproces.
Alle sintermechanismen hebben een drijvende kracht door de
gradi~nt

in de vrije energie aan het materiaaloppervlak [1,21

Deze vrije energie Es is afhankelijk van de aard (oppervlaktespanning~) en de kromming van het oppervlak,
Es

=

(2.-0)

f('(s,vorm)

Voor een bol oppervlak

defini~ren

we de kromming en de kromte-

straal beide positief. Voor een bol oppervlak is Es groter
dan voor een vlak oppervlak;voor 'n hol oppervlak is Es

~ager.

Een oppervlak is glad, als de kromming niet plaatsafhankelijk
is. De vrije energie is dan konstant

V Es

= 0

E

s

•

D

""so

(2-1)

-
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Voor een niet-glad oppervlak is Es plaatsafhankelijk
(2-2)
V E s i: 0
s =E so +.6E s
De grootte van de extra vrije energie van een ruw(bv.golvend)
oppervlak, ~E , komt overeen met de arbeid, die nodig is om
s
een glad oppervlak golvend te maken.We kunnen ~E schrijven
A
s
als :
(2-3)
AES
F
vorm) ds
E

=I ers,

F is een functie van de vorm van het oppervlak en de oppervlaktespanning; A is een maat voor de hoogteverschillen in
het oppervlak.
Zolang VE f;O zal er materiaaltransport zijn, waardoor het
s
oppervlak steeds gladder en AE s kleiner wordt. Op die plaats
waar VE het grootste is zal het meeste transport plaatsnnden
s
De indeling in fasen van ~et sinterproces in poeders, berust
op de afname van VE s en E s gedurende het proces.
In de aa~vang is Es het grootst in de raakpunten van de
deeltjes.Inde eerste fase groeien (sinteren )de deeltjes
dan ook in de raakpunten met nekken aan elkaar.
Kleine deeltjes sinteren beter, wat we kunnen illustreren
met een vergelijking van het sintergedrag van 2 deeltjes
met diameters a en a 2 (waarbij a <<a ) tegen een vlakke
2
1
1
plaat (fig 2,2). In de raakpunten ervan met de vlakke
plaat R1 resp.R 2 geldt voor de vrije energie Es(R 1 )~Es(R 2 )
Voor de punten A1 resp. A2 op het oppervlak van de beide
deeltjes geldt :Es (A 1 ).>> Es (A 2 ). Mits de afstand A R tussen
2 2
A2 en R2 niet kleiner is dan A R tussen A en R dan geldt
1 1
1
1
E s.(~l Rl)
E

>>

·(A R ) =
s ''- 1 1

Es(A2R2)
Es (Al) - Es ( R1 )

(2-4)

--.--E,lA.}

figuur 2.2

...,.__ _ _ i.\~)

a. deeltjes tegen
een vlakke wand
b, energie~nivo's
van de vrije energie van het oppervlak.

(i)

···-·-·----E
.
I (Pt.)
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In de tweede fase is VE het grootste ever de porieUppers
vlakken. De pori~n worden afgezonderd doordat de deeltjes
samensmelten.
In de derde fase ZlJn de gradiënten in de vrije energie
aan de korrelgrenzen en de porie-oppervlakken oorzaak van
de diffusie van de porie uit het materiaal.
Als al het materiaal een massieve bol is geworden ) dan is 't
oppervlak gla·d en E =0. Kuczynski definiëert dit als de einds
fase van het sinterproces.[3]. We hebben dan een minimale
vrije energie Es van dat gesloten systeem bereikt. Bij deze
minimale Es hoort een minimaal vrij oppervlak voor dat
materiaalvolume [4].
2.3

Materiaaltransport in de vaste stof.
Het materiaaltransport in de vaste stof wordt beschreven met
~ick

de wet van

:

j

=-

(2-5)

0 s\1nv

Ds is de diffusie-coëfficiënt; Vnv is de gradient in de
vakatureconcentratie) j is de materiestroomdichtheid en is
tegengesteld gericht aan Vn [1)5].
V
Poriën in het materiaal(-oppervlak) beschouwen we als
makroskopische vakatures.
Ds beschrijft de exitatiekans van een atoom in het rooster
met een activeringsenergie Eact [5,6]

= '))oa:t
(2-6)
c
v0 is de frequentie van de roostertrillingen;l de roosterafstand ;g is het aantal bewegingsvrijheden ter plaatse van
het atoom , c is een geometriefaktor van het rooster [SJ;
a is de "ad-atom jump"[6].
In sommige beschouwingen wordt ~ als een variabele beschouwd
0
en beschreven met een activeringsenergie Ed
; deze desarptie
.
es
energie wordt nog opgesplitst in de energiën EF en EM om een
ad-atom vrij te maken resp. te verplaatsen [4,5,6]:
D

= D

s

')) = )}0

0

exp (- Eact)

Do

lli

Volz. g

kT

exp

Edes

~

= ))0

exp

EF+EM

kT

(2-6a)

Wij kiezen voor een beschrijving met één activeringsenergie,
die afhankelijk is van de vrije energie ter plaatse van het
materie-transport. Wanneer Es toeneemt dan zal een atoom
gemakkelijker uit het oppervlak los gemaakt kunnen worden;
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dan is de activeringsenergie ter plaatse kleiner, dus geldt
ERC.t c f (vorm, \1
) •
QS
Voor bulk-diffusie via substitionelen in Si is experimenteel
E0 t = SeV gevonden [7]voor oppervlakte-diffusie liggen de
ac
gemeten waarden voor Eac t tussen 0.17 en 2.54eV [6,8].
De
verschillen zijn toe te schrijven aan de omstandigheden aan
het materie-oppervlak • o.à. vorm verdamping-condensatie,
atmosfeer en verontreiniging.
Met een gradient in de vakature-concentratie is er ook een
gradiënt in de vrije energie [1]:

~E

= f(Vn

)

(2-7)
Voor de afleiding van deze relatie maken we gebruik van de
Onsager-relatie [1']:
S

D

S

= n SL D
V

V

(2-8)

V

Dis het volume van een vakature (molair volume); D is de
V
diffusiecoëfficiënt voor een geisoleerde vakature,die we uit
(2-5) vinden als g/c

=

1 en Eact
Dv •

v:l'

=

E0

exp

tEht)

(2-9)

In bijlage 1 wordt Vn afgeleid•
·. n ÓE
v D
Vn = v
act VT - .2.. VE
(2-10)
V
kT2.
kT
s
Omdat in onze experimenten VT nul is vervalt in (2-10) de f
term;voor de stroomdichtheid j uit (2-4) geldt dan :
D'
'
kT
s
(2-11)
VE s = -Vn
j
=
kT • VE s
D
V
s

2.4

Transportmechanismen.

2.4.1

Zelfdiffusie.

Tengevolge van gradiënten in de vrije energie en de temperatuur zal er in de vaste stof een netto materietransport zijn
door zelfdiffusie.
Zelfdiffusie gebeurt door drie processen. ten eerst door verwisselen van bestaande vakatures en atomen in het rooster ,
ten tweede door de vorming van interstitiële atomen en het
opvullen van de ontstane vakature door andere buuratomen en
ten derde door vorming van vakatures en 't opvullen ervan door
buuratomen (substitutionele diffusie).
Voor substitutionele diffusie in Si is experimenteel 'n Eac t
van SeV gevonden [7,9]. Hu [7] geeft 'n diskussie over de processen, die 'n rol spelen bij de zelfdiffusie in Si en de bijdragen ervan in de Eac t' De bovengenoemde processen worden

-12-

daar beschreven door 1n generatie- en 'n migratie- ak ti ver i ngsenergie, voor substitutionelen zijn die resp. 2.3eV en l.leV,
voor interstitiëlen resp l.leV en 0,6eV. De som van 2.3eV en
1.1 eV is veel kleiner dan de experimenteel gevonden SeV. Verondersteld wordt 'n dubbelvakature-generatie vanwege de covale11te
binding van Si, waarmae Hu in de modelberekening tot 4.34eV
komt [7]. Om de experimentele SeV te verklaren, veronderstelt
men,dat er meer processen 'n rol spelen bij de diffusie of dat
er een temperatuur-afhankelijkheid in de activeringsenergie is.
Bestaande vakatures, die vooral op korrelgrenzen voorkomen
behoeven all~n maar verplaatst te worden. Korrelgrens-diffusie
zal daarom 'n lagere Eac t hebben dan bulkdiffusie en bij lagere
temperatuur hetzelfde resultaat geven. Indien Vn van de deelv
tjes naar binnen gericht is, dan zullen deze beide diffusiemechanismen bijdragen tot krimp en dus dichtheidsvergroting.
Gedurende 't''·sinteren zal door vakature-diffusie langs de
korrelgrenzen korrelgroei plaatsvinden. Korrelgroei is een
interaktie tussen poriën en korrelgrenzen; poriën bewegen door
de gradiënt in de vrije energie bij de korrelgrenzen aan het
oppervlak van de porie. Korrelgroei wordt geremd en begrensd
door de ingesloten poriän op de korrelgrenzen.[l].
In fig.2.3 is de verplaatsing van de korrelgrenzen en de porie
voor ~ bepaalde geometrie
aangegeven. Korrelgroei
is vooral in de tweede en
derde fase van ~ sinteren
zichtbaar.
Voor de groei van 'n korrel
met diameter D in tijd t
geeft Stuijts de volgende
figuur 2.3
relatie [1']
Verplaatsing van poriën en
nm = en • t
c2 - 1 2 )
korrelgrenaen. [1]
Als de korrelgroei niet
belemmerd is door poriën en vreemde deeltjes zal de groei
evenredig gaan met~ oppervlak, dus m = 2. Experimenteel zijn
voor m waarden gevonden tussen 2 en 3 [1].
De secundaire rekristalisatie in Si, zoals die boven 1~70~C
door Daey Ouwens en Heijligers is waargenomen [10], heeft
mogelijk invloed op 't sintergedrag in Si [:34].
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2.4.2

Oppervlakte-diffUsie,

Op'n niet-glad oppervlak van de vaste stof is Es ff O,waardoor er materiaal langs 't oppervlak getransporteerd wordt
de oppervlakte-diffusie. Deze is tegengesteld gericht aan Es .
(2-0) is E s = f( s ,vorm) , 'T.g.v. de kromming van
het oppervlak
heeft· Is •n resultante S, waarvan Kuczynski
voor 'n eendimensionaal geval de volgende relatie geeft
s
s

Volgens

=

r

(2-13)

r is de kromtestraal van het oppervlak (voor tekenafspraak
zie par 2.2) ;S is naar binnen gericht voor 'n bol oppervlak.
Met (2-0) kunnen we stellen :
f(S)
VEs
...
f' (S)• VS
" 0
(2-14)
Voor een niet-glad oppervlak is dus ook VS " n;s staat niet
meer loodrecht op het oppervlak , zie fig 2,4 .
De aktiverin,.gs-energie voor oppervlakte-diffusie is langs 't
(111)-vlak 2.SeV en langs 't (100)-vlak 1.7eV [11]; maar ook
is 0.2eV gemeten· zonder opgave van kristalstruktuur [8].
Oppervlakte-diffusie draagt niet bij in de krimp van het
materiaal.
Es

=

~i9>uur

2.Lt

model

voor opp.- diij.

en

daWlptrun~port

aan twee deeltjcëS met

i lAssev-tl igc;sende

CD

nelc .

~rootie en ricltrtiVlg

van re.st.dtoV\ltl. <fP· sP..
(s) met result.ereVläe

veJdljn.
rid\~[Yl~ orr·~t.roow~
t.g.v. spa.V\V\ ivgs veld .
@) VudaVVIpivtg eVl
CoY'd.e..vl satie aan '1:
oppervlak wte.t
E.s
cJaMp<,;poV!VlÏ~S\
verloop.
@ da~r strooM qoo)t-----t-----a;..~-+--pofllt...-.--+-
-t.~.v. d3~p~ra~V\i~

®

v~schi llen

@ener~e. verloop
aan het VY\ate~i aatoppervlak
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2.4.3

Damptransport.

De vrije energie van het oppervlak Es heeft invloed op de
verdamping van en de condensatie op het oppervlak van de
materie.
De energie, die nodig is voor de verdamping vanuit een vlak
oppervlak is EEC , daarbij hoort een verzadigde dampspanning
P . Voor 'n gekTomd oppervlak is die energie :
0

EEC

= E~

-

b.Es

(2-15)

Tengevolge van AE i~ er'n verandering in de dampspanning ,
s
waarvoor Kuczynski de volgende eendimensionale relatie geeft:
. rsn
(2-16)
Ps-Po = rr-T po
is dePlaatselijke dampspanning, Voor positieve kromming in
't oppervlak is Ps)P 0 en is er daar extra verdamping ;voor
negatieve kromming is P < P en er is daar dan extra condens
0
s at i e u i t d e damp fa s e .. Boven het op p er v 1 a k in de damp z a 1 d u s
ook •n gradient staan, die zorgt voor materie-stroom van~ bol
oppervlak naar 'n vlak of hol oppervlak, "zie fig 2.4 .
P0 is echter voor Si bij het smeltpunt (14lo•c) ongeveer ~ 6 atm.
te weinig om van het damptransport 'n merkbare bijdrage te
verwachten in het totale materie-transport aan het oppervlak
van de deeltjes. De aktiverings-energie voor sublimatie is SeV.
p

s

Een aktieve atmosfeer, die met het oppervlak een gasvormige
verbinding aangaat kan de hoeveelheid materiaal in de dampfase
vergroten. (par 2.6). Door de (veel) hogere dampspanning zal 't
damptransport volgens (2-16) toenemen.
2.5

Sinteren van covalente stoffen.
Covalente stoffen hebben een ander sintergedrag, dan metalen
en ionogene stoffen [4,12]. Van ionogene stoffen kan bij een
procestemperatuur 30% beneden de smelttemperatuur T de
m
poreusiteit 0.1 worden, voor Si is bij 138s•c d.w.z. 1.5%
beneden de Tm de poreusiteit 0.25, [34],
In covalente materialen wordt tijdens het sinteren nauwelijks
krimp waargenomen en daarom wordt enkel transport langs het
oppervlak van de deeltjes verondersteld [12],
Het sintergedrag van 't covalente borium (B) is bestudeerd
door German c.s. [4] bij temperaturen tussen 1882 en 1995·c
(T =2030.C) in sintertijden van 0.5 tot 48 uur met verschilm
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lende poeders,

waarvan de gemiddelde deeltjesgrootten tussen

9 en l75rm varieerden.

Er wordt nauwe1ijks krimp gemeten;

tijdens 't proces wordt de materiaalstruktuur steeds grover
poriên worden kleiner in aantal en groter van afmeting,
deeltjes

lijken samen te smelten.

en de

Als maat voor de vordering

van het sinterproces wordt het specifieke oppervlak SM gedefini~erd

: SM is het vrije oppervlak per materiaal-massa van

de vaste fase,
SM evenredig

E gesommeerd over het totale oppervlak is met
s
[4] .SM blijkt tijdens het sinteren van B af te

nemen en o~gekeerd evenredig te zijn met de deeltjesgrootte
en de procestemperatuur.
Het sinterproces van het covalente Si is bestudeerd bij
peraturen van 1250 tot 1390°C
1. 5 tot 70 uur

(T

m

tem-

=·1410 °C) voor tijden van

[3Jtf~'~'~31].

In fig 2.5 is in~ temperatuur-tijd-vlak de krimp en de fasebcg~6nzing

scheiden

aangegeven.

[34] nl.

en fase 2b

In fase twee worden twee delen onder-

fase 2a waarin de poriên afgezonderd worden

,waarin de poriën afronden tot bolvorm;

de oor-

spronkelijke deeltjes zijn dan niet meer te herkennen.

e\nd

fase

1a

eind
1e.

10

fase

®
40

figuur 2.5 . Sinterkaart voor 99.9% zuiver Si-poeder
met deeltjes-grootte tot 60;m ; in circeltjes is de
dichtheidsteename aangegeven [::s4].

De relatieve restporeusiteit (RRP) wordt gedefiniëerd door
RRP

Óm-6T
Óm-.cSp

(2-17)
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8m , Sp

en &T ZlJn rle ·volume-dichtheden bij res~~ smeltpunt,

de aanvang van het proces en de beëindiging van het proces.
In de aanvang van het proces is RRP = 1 en bij het einde van
het sinteren volgens definitie van Kuczynski
RRP

=

C11ar 2. 2)

is

0 .

In fig 2.6 is de RRP uitgezet tegen de relatieve temperatuur
t.o.v. het smeltpunt van Si.
De grote krimp, die te verwachten is ,zet zich in vlak beneden het smeltpunt van Si. ['34-]

1.00

figuur> 2.6

;or

ne RRP bij het
sinteren van Si
:0
(99.9%)
~
standaard ~<.60 F;

..f~m~!_e~---~'30 rm;

•

d.

38 uur

0

18
5

Ä

•

3.5
1.5

1.5 hr

~

OL))

o.go

[34].

0.02

2.6

Versneld damptransport bij sinteren van silicium.
In par 2.4.3 zagen we dat~ damptransport bij~ sinteren van
Si erg klein is, omdat de verzadigde dampspanning van Si beneden het smeltpunt erg laag is; als we het damptransport willen
vcrgroten , dan zal er meer Si

in de dampfase moeten komen.

llit de literatuur kennen we de chemische damptransport-methode
van Si m.b.v.

Si-chloriden en Cl-silanen [o.a. 9,131. We onder-

scheiden de chemische dampdepositie-methode (CVD), waarbij Si
van buiten af in een gasvormige verbinding wordt toegevoerd
(par 2.6.2) en de chemische damptransport-methode, waarbij 'n
lokaal Si-transport via de dampfase plaatsvindt onder invloed

-17van gradiënten in temperatuur- druk en samenstelling. (par2.6.3)
In par 2.6.1 wordt de chemische achtergrond toegelicht.
2.6.1

Chemisch evenwicht tussen Si-componenten.

De chloorsilanen en Si-chloriden vormen evenwichten met het
[9~14,15]

Si-oppervlak volgens

+

a) SiH Cl
m n

H.
2

+

Si

~<~----

n HCl

+

H
2

(2-18)
SiC1
+ Si
b) 2 SiC1 2
4
<
De vrije energie voor deze evenwichten wordt gegeven door de
relatie van van 't Hoff [16]
G = G
+
kTL:n In p
0

G

0

(2-19)

- kT ln Kc

=

H

TS

p is de partiële druk van 'n component, n de coëfficiënt van
de zelfde

co~ponent

H en S zijn

res~

in 'n evenwichtsvergelijking van bv (2-18)

de totalen van de entalpie en entropie van

de componenten in de vergelijking. De reaktie-konstante K

c

bepaalt de ligging

va~

het evenwicht

van~

reaktie bij een

vaste temperatuur T :
K

=

c

1,pn (reaktie-produkten)
~pn (reaktanten)

=

. G

( k~
exp-

)

(2-20)

Zolang in G de term kTL:n ln p .f 0 is er geen chemisch evenwicht. VG tussen de reaktanten en de reaktieprodukten is de
drijvende kracht van de reaktie. In fig 2.7 is G /T vs. 1/T
0

voor de verschillende evenwichten uit (2-18) uitgezet m.b.v.
de gegevens van Lever [15]; G is positief als er warmte
0
vrij komt bij de reaktie,
Lever kalkuleert het Si-oppervlak niet in in de vergelijking
voor Kc; Stelnmaier [14] introduceert Psi' welke experimenteel
gevonden wordt uit p en K ; p is de begindruk van de toeo

c '

0

gevoerde gassen (zover ze aktief zijn in de reakties).
Brengen we het Si-oppervlak Wel in

rekening~

dan verschuiven

de lijnen in fig 2.7 . Ze liggen hoger als de vrije energie
aan het Si-oppervlak (Es) kleiner is;voor het evenwicht (2-18b)
zijn de verschuivingen tengevolge van E aangegeven.
s

Is er in 't evenwicht (2-18b) boven 't Si-oppervlak een verstoring door bv. een extra aanbod van SiC1 , dan geldt (2-20)
2
niet meer; deze situatie ligt beneden de lijn voor K • Verc

onderstellen we, dat de storing alleen door een isoterm proces
opgeheven kan worden, dan moet het evenwicht (2-18b) naar

- 1 R-

figuur 2.7
te~noerèl'tuur-

af~kelykheid
van de r-eaktie-

konsl:.aYrl:en

van ch<2.mische
evenwich!:.eV1
Cl-silanen e.n
Si- chlor-iden

me-t

vaste Çt.-

Si l

oppervlakken.

Si+ StD.2.
~

SïO

0.8
rechts verschuiven. Er wordt damp van SiC1

en Si gevormd,
4
als Ps·l groter is, dan de verzadigde dampdruk P 0 (Si) ter
p 1 a at s e , d a n v o 1 g t dep o s i t i e v a n S i . [ 1 4 ] , Do o r 'n a n d er e v er storing kan vast Si verdampen; in.de evenwichtssituatie (2-20)
geldt Ps.l

~

P 0 (Si)

Voor de beschrijvi~g van de depositie van Si uit de dampfase
zijn er drie vrijheidsgraden :p, T en Cl/H ratio [15]. Lever
heeft in een matematisch model met behulp van de reaktiewarmten, de samenstelling van de damp berekend bij variatie
van p, T en Cl/H ratio.

In fig 2,8 staan bij vaste druk de

molaire fracties vs. T

uit;uit deze figuur kan volgens Lever

afgelezen worden, welke component in de gasfase de grootste
bijdrage heeft aan de depositie van Si bij een T [15].
Kommentaar : Het Si-oppervlak is glad verondersteld binnen de
hele reaktor-ruimte , d.w.z. E s is konstant; maar dichter hij.
het oppervlak neemt de invloed eTvan toe. Daardoor zal het
evenwicht tussen damp en oppervlak plaatsafhankelijk zijn;dat
geldt dan ook voor de samenstelling van de damp.
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tCOO ___..,.,.,.. 1400
,
,
1
1 J

figuur 2.8
Samenstelling van de
damp van chloriden en
halogenen boven een
vast Si-oppervlak
bij temperaturen van
600 tot 1400 °C.
totale druk latm.
p = o.o4atm.
CÎ/H ratio = 0.02
[15].

2.6.2

Chemische dampdepositie-methode.

De depositie van Si uit de damp op het substraat-oppervlak
is afhankelijk van de reaktiekonstante van het evenwicht
tussen damp en substraat. Bij 'n damp met één gasvormige Si-G' • Voor de groeisnelc om p on ent ( S i H C 1 ) ho o r t 'n K ' = ex p KTo
n
m
c
heid van de Si-1aag·~bp het substraat g e 1 d t in di t g eva l (z. .o.-z:) :

SiCl 4 [17]
2%

SiCl

4

in 11

2

aanvoer l 1it/min
SiHC1

3

[18]

aanv. 1.5 lit/min

Qj

6.5 mm-Hg
SiH

4

[19]

0.1 mm-Hg
aanv. 0
SiHnClm [9]
0.1% in H
2
aanv. a.Ol m/ s

0.01 'O.u

0.8
reei proke ternperot(.U,(r

1.0

(1o-!o oK)

-20i ,...,. K'
c
In fig

(2-21)

2.9 zijn de resultaten verzameld van ~ uit vcrschil-

lende experimenten. De aktiveringsenergie van de depositie
uit dezelfde Si-component is niet altijd gelijk; mogelijke
oorzaken daarvan zijn te vinden in
1

:

inrichting experimentele opstelling, horizontale of vertikale reaktor, gasinlaat, temperatuurgradiänt.

2

gastoevoer :eigenschappen (zuiverheid),partiële dampdruk
draaggas

(Cl/H ratio

toevoegingen
3

substraat

(bv.

,

zie fig 2.10 )

B-componenten,

toevoer~nelheid,

zie opm

pa~

2.6.3)

: materiaal, kristalstruktuur,

figuur 2.10

ef.fect vaYl

Si -

coMpoV1eVlt.eNJ iYI
~façe bez.ieVJ

SiHCb 120Dt
~-SïHCI3 1235"C

naar de ro-Ho
t.o.v. +1:2..

SïCILt

I?.]O"C

D7J

Si HC/ 3 r2oo·c Qsl
t235'C

~

het best te vergelijken
1

2

samengevat zijn zijn conclusies

De activerings-energie van de Si-depositie is niet konstant
voor elke komponent neemt deze af

boven 'n zekere tempe-

ratuur en kan zelfs negatief worden

[18,19]

De activerings-energiën zijn voor alle komponenten ongeveer
gelijk; dit duidt op een reductieproces in verschillende
stappen, waarvan de laatste voor elke komponent dezelfdeis.

3

De kompositie van de gasfase komt in de groeisnelheid tot
uitting in de voorfaktor van de exponentiële temperatuurafhankelijke funktie

4

.

Aan de hoge temperatuurkant komt de activeringsenergie
overeen met die van gasdiffusie

(Eact< O.SeV voor H );
2
gasdiffusie is de drijvende kracht voor de reduktie van de
Si-komponent met H ;uiteindelijk wordt Si op het oppervlak
2
gedeponeerd; de aangroei is monokristallijn.
5

Aan de lagere temperatuurkant wordt de damp geabsorbeerd
door het oppervlak; de stapsgewijze reduktie met 11

uit de
2
damp resulteert tenslotte in depositie van Si met desarptie

van vluchtige komponenten

(H ,HC1).
2

De laatste stap wordt

-21gekarakteriseerrl· door oppervlakte-diffusie (E~;:ct = l.SeV).
De aangroei is over het algemeen polykristallijn, oppervlakte-diffusie is niet voldoende om korrelgrenzen te
verplaatsen.
In fig 2.9 is de grens aangegeven tussen mono- en polykristallijne aangroei op een monokristallijn oppervlak
(helling SeV); deze grens gaat niet door de punten waar het
aangroei-mechanisme verandert.
2.6.3

Chemisch damptransport bov&n niet gladde oppervlakken.

De beschrijving van t aangroeiproces met laagdikte en Kristalstruktuur is makroskopisch; op grond van de aktiveringsenergie van de aangroei wordt het mechanisme beschreven.Het
oprervlak is vlak verondersteld tijdens het proces {of op
z'n minst glad); de vrije energie van het oppervlak Es is
dan konstant.
Voor een niet-glad oppervlak verandert G0 met Es(vorm,Ys);
het chemisch evenwicht is plaatsafhankelijk t.g.v. VEs ~ 0.
De relatie van van 't Hoff (2-19) voor de vrije chemische
energie van de reakties boven een vast oppervlak moeten we
uitbreiden met een term AE
:
5

G

=

G0

~Es

+

kTLn ln p

=

(2-22)

r is de verdampingsenergie zoals we die in (2-15) defiDe EEC
ni~erden; E~C neemt af als er oxidanten van Si aanwezig zijn.
Mogelijke oxidanten zijn HCl en H ; de dampdruk van de Si2
komponenten kan dan hoger zijn dan de P (Si), dan is volgens
0
par 2.4.3 het damptransport met chloorsilanen groter dan met
enkel Si-damp.
Met minimale warmteuitwisseling Z1Jn tussen 800 en 1400°C
verschuivingen in de evenwichten mogelijk. In een dal met 'n
lage Es ligt de ~enwichtskonstante in fig 2.7 hoger, dan op
een berg met een hoge E 5 •
Zolang door dampdiffusie het lokale evenwicht hoveft~het
oppervlak verstoord kan worden, blijft damptransport mogelijk.
opmerking :Om de soortelijke weerstand van Si te verlagen
wordt naast de Si-komponenten ook een vluchtige borenkomponent toegevoerd, bv, diboraan (B H ) [19,20] of
2 6
boriumtribromide (BBr 3 ) [17].
De aktiverings-energie voor CVD uit enkel silaan(Sifl 4)
-3
+
(met partiele druk lo - 1 mmHg) is 0,74-0.07eV; als wc

-22eentiende deel horaan toevoegen (bij dezelfde dampdruk
van silaan) wordt Je aktivcrings-encrgic vcrlnagJ tot
+

0.48- 0.04eV (19].
EBr

versnellen;in
4
fig 2.11 is de B-koncentratie in het gedeponeerde Si uit3

kan het depositieproces met SiC1

gezet tegen de BBr 3 /SiC1
ratio in de dampfase; is deze
4
3
verhouding kleiner dan 10- dan blijkt de B-koncentratie
in de vaste stof lager te zijn dan in de dampfase. Het
gedeponeerde B wordt mogelijk weer geoxideerd volgens
4 B

+

3 SiC1 4

-

4 BC1 3

+

3 Si

De aangroei neemt toe van 8 tot
figuur 2.11
Baraan-concentratie in silaan
die nodig is voor verschillende
d o op v a n B i n S i [17) .

2.7

Versnelde

oppervl~kte-diffusie.

10-lf
IÓ3 ló'"
volumerdtiO BBr:/SïCli.j

Si sintert nauwelijks binnen 70 uur beneden een temperatuur
van 1280°C zonder toevoegingen [31]

. De aktiverings-energie

van de nekgroei t.g.v. oppervlakte-diffusie lijkt te hoog;
de oorzaak ligt mogelijk in de gesteldheid van het oppervlak
van de deeltjes; in par 2.10 gaan we daar nader op in.
De oppervlakte-diffusie kunnen we vergroten door kleinere
deeltjes te gebruiken (geldt.... ook voor de andere mechanismen),
de E neemt toe met de afname.van de ~eeltjes-diameter(par2.2)
~~

s

Door malen van het poeder is dat te bereiken. Als we aan het
oppervlak van de deeltjes versnellers toevoegen wordt de
oppervlakte-diffûsie ook groter.
Versnellers zijn stoffen, die met Si een eutectisch smelt
hebben bij een temperatuur beneden de sintertemperatuur.
Si moet wel veel beter

~n

omdat anders de versneller
deeltje verdwijnt.

de versneller oplossen dan andersom
al~

verontreiniging in het Si-

-23We vinden de geschikte elementen door de fase-diagrammen te
bestuderen[21,22,23].

(Van versnellers eisen wij bovendien

dat ze niet giftig en niet te kostbaar zijn)
Als versnellers van oppervlakte-diffusie komen in aanmerking
Fe,Cu,In,Mn,Co,en Ni.

In fig 2.12a,b zijn de fasediagrammen

van ijzer(Fe) resp koper(Cu) met Si gegeven.Voor

· gc.wichtsproc.ente.n Si

0

50

100

0

100

b 0

~

eutecticum

sewïch~spr-ocevrl:.e.n $t
. .
... §_Q___
100

1400

31

1000

50

.at.oamprocente.VISi St

C~..t

50

100

érlooi>'pr-ocentel'l Sl.

Si

figuur 2.12
fase-diagrammen

a. Fe en Si; b, Cu en Si [2~

van Fe en Si zijn er bij meerdere temperaturen beneden T

m

van Si minima voor de vloeibare fase, voor experimenten met
'n overmaat aan Si zal het minimi.Uil bij 1220 "c gelden voor Si
in FeSi met 45 - 58 w% Si.
Het eutectisch smelt van Cu en Si heeft bij 16 w%Si een
minimum bij 802 °C ; bij 1200
in Cu.

"c

zijn 0 - 45 w%Si oplosbaar

In tabel 1 zijn de oplosbaarheid ,

de diffusiecon-

stante en de activerings-energie aangegeven voor Si met
verschillende metalen.
De oplosbaarheid van Fe in Si is veel kleiner dan die van Cu
terwijl de diffusie ongeveer gelijk is[24]. De oplosbaarheid
van Sn resp Al in Si is veel groter, dan die van Fe of Cu,
maar de diffusie is veel langzamer (1

:10 )

Fe en Cu zijn genoemd als geschikte versnellers, mits ze op
het oppervlak van de poederdeeltjes aangebracht kunnen worden.
Al is een slechte versneller

; Sn versnelt de oppervlakte-

diffusie nauwelijks, omdat het gebied van eutectisch smelt
heel smal is

voor Si-Sn en

kant van het Sn ligt,

het bovendien helemaal aan de

-24TABEL 1
Oplosbaarheid en diffusie van verschillende metalen én
Silicium in elkaar
metaal

Fe in Si
Si in Fe
Cu in Si
Si in Cu
Sn in
Sj in
Al in
Si in

2.8

Si
Sn
Si
Al

oolosbaarheid '
1300°C
vast
e u t:eci.i5Cr
smelt
7 • 1 o-1- 13-23
45-70
2
2. 8 •1 0- 3
0-63
O.l(a%)

-

0.9

vast

100 0 uc
euledtcsch
smelt

1. 3 ·1 o-9
2.0
5,5•10-~

2
0,09(a%)

-

80

-

diffusie
E
act eV
D
-cms
0.0062
0.44

0.87
2.27

0.04

1. 00

4-25
30

::::::4.5

13

:::::=3.5

<o.l

0,04

0,03

-

~0

45

Modellen van het sinterproces in poeders.
Het sinterproces in Si-poeder beperkt zich binrien dit onderzoek tot de eerste fase~ de fase van de nekgroei, waarin de
deeltjes bij de raakpunten aan elkaar groeien.
Het sinterproces gaat door zolang VEs ~ 0; voor een ge~soleerd
holvormig deeltje is VEs = 0 (par 2.2). Voor een geïsoleerd
systeem van twee bolvormige deeltjes is VE s ~ 0, brengen we ze
naar elkaar toe, dan groeien ze in het raakpunt aan elkaar.
Aan dit systeem wordt in de literatuur de eerste fase sinteren
beschreven [2].
Naast nekgroei is er in de eerste fase sinteren van covalente
stoffen ook een vergroving van de struktuur, die we interpreteren als deeltjesgroei.

2.8.1

Mathematische beschrijVing van de nekgroei.

Wedefinieren VE 5 • VEs(K,Ys) waarbij K de krommingsverandering
aan het oppervlak is; K wordt in een systeem met twee krommingen benaderd door het verschil van de reciproken van de
kromtestralen

voor r:t

> r1 > 0

(2-23)

Het model van figuur 2.13 heeft echter vier karakteristieke
krommingen : twee van de oppervlakken van de bolvormige deeltjes met diameter a 1 resp a:z. (a 1 = a 2 = a) en twee van het
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nekoppervlak x en

; x is de diameter van de kleinste dwars-

doorsnede van de nek en

hoort bij de ronding in de over-

langse doorsnede van de nek.
figuur 2.13
Sintermodel voor de nek
tussen twee bollen.
Appe~~lak is gegeven voor:
start
na tijd t
na tijd t~
(t

0

<t

1

)

Er zijn twee gradiänten in dit model, die het materiaaltransport naar de nek binvloeden:
Allereerst een gradiint tussen de po& kromming van het deel,

tjes-oppervfak (a) en de negatieve kromming ~an het nekeppervlak (~) waarvoor geldt

(

\

KI :: ~ - ~) = ~ + ~
ten tweede een kleinere gradiënt) in tegengestelde richting

van de eerste, tussen de positieve krommingen van de nek(x)
en het deeltje (a), waarvoor geldt
K2.

=

x1

-a1

Voor de totale K geldt dan
K

=

K2. =

1

-x1

_:s

+

2
a

Omdat voor ~ - oo d . w . z . x - a , moet gelden dat K-o) is er een
correctiefactor nodig [2.]:
K

=

(~

~ + ~)

(2-24)

f

(commentaar : het sinterproces stopt niet bij x = a, omdat

"I

VE

0 ).

s
Kuczynski geeft voor

.:S de benadering

'5 =

we dan schrijven
K

=

a-x

2(a-x)
2.

ax

2

a x

(2-25)

In de literatuur wordt (2-25) benaderd
door

2a
2.

x
Voorwaarde daarbij

(2-26)

is dat 's<<x <<a
Kuczynski begrenst de nekgroeifase

met

x~

0. 3 ..,. a [ 3] •

x2

2 ( a _ x) [3]; v o o r
3
10 ......---r--~

K kunnen

-26-

De Kb is direkt af te leiden uit de fenomenologische relatie
van Kuczynski [1,3]:
(2-27)
n en m zijn voor de verschillende mechanismen gegeven in tabel
tabel 2 •
m

n

transportmechanisme

3

7

oppervlaktediffusie

1

3

damptransport

2

5

volume diffusie

1

2

viskeuze vloei

TABEL 2
Waarden van n en m

voor de

verschillende mechanismen
in de· relatie van Kuczynski [1].

Door differentiatie naar t van (2-27) vinden we de nekgroei:
m
a
Wáa.ruit met behulp van tabel 2 vólgt:
x• = -n-1 F(T)
'
nx
x•
2.8.2

=

(~ar·:

F (T)

(2-28)

n

Bijdrage van de sintermechanismen in de nekgroei.

Voor oppervlakte-diffusie geeft Kuczynski [31 als snelheid

•

xSD

=

~ D <
7

tsn

sO kT

3

a

(2-29)

?

Voor damptransport in een atmosfeer van enkel verzadigde damp
geven Kingery en Berg [25] als snelheid
.

•

= p

x EC

o

I

rso. ( fl T[ \i
kT

kT}

2

a

(2-30)

x"

Ashby stelt voor om i.p.v. ~1 c2Kb in (2-28,29,30) K in te
vullen [2]
M =

•
x

(2-31)

=

3 voor oppervlakte diffusie en m = 1 voor damptransport.

Door integrntie van (2-31) na invullen van (2-25) is in
principe een verbeterde versie te vinden van (2-27) voor
oppervlakte-transportmechanismen .
Ook voor de andere mechanismen in de tweede en derde fase
sinteren heeft Ashhy een K opgesteld, maar dat valt huiten
het kader van dit vers 1 a g [2] .
commentaar :Ashby neemt voor de macht van K in de nekgroei
dezelfde waarde als Kuczynski(tabel 2). Door berekening van
het mathematische model van Cu vindt hij fig 2,15, waarin de
dominante mechanismen zijn aangegeven, Ashby negeert hier de
begrenzing van de oppervlakte-diffusie

(x~0.3va).

De uit-

komsten van Kuczynski [3] liggen in het gearceerde gebied;
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op grond van de exponent van x en de activerings-energie
veronderstelde hij zelfdiffusie als belangrijkste mechanisme.
Op grond van dezelfde relatie komt Ashby door extrapolatie
en Kuczynski donr experimentele resultaten tot verschillende
conclusiès) wat betreft het sintermechanisme.
figuur 2.15
Diagram van t sinteren
van Cu (bol tegen plaat)
uit een mathematisch
~
model. gearceerde deel
g
gebied ~an onderzoek
van KuczynskiJ:2]
1 Jamptransport,2opper1ö1
vlakte-diffusie)4korrel
grens-diffusie,Svolumediffusie uit korrelgrens

30
$....
(l)

-.-1

10~

ru

CL.(

~

<ll
3 c:

bollen
a= BOfrn
2

0.6
2.8.3

\3

0.9

~

1
1.0

Dominant transportmechanisme bij covalente stoffen.

Bij het sinteren van Si is de nekgroei vooral het resultaat
van oppervlakte-diffusie en damptransport(als een versneller
aanwezig is). r;erman )Mar en Hastings hebben anJerzocht of
een van deze mechanismen Jominant is in het sinterproces van
het covalente B [4]. De groeisnelheid van de nek voor de
afzonderlijke mechanismen zijn volgens
van K :

•
K3
•
xSD
xEC ~
beiden kunnen we schrijven .:
r"J

K

x80

(2-31) afhankelijk

; voor het quotiënt van

=

2
C K

(2-32)

5CEC
Voor K wordt de benadering (2-26) gebruikt;de C volgt uit~
quotiënt van (2-29)en (2-30) welke voor bepaalde omstandigh e d en z i j n h ere k end .

I n e e r s t .e b en ad er i n g word t

a c on s t a n t

veronJcrstclJ; fig 2.16 geeft het grafisch vcrband van
:XSD/:XEC

vs. x (of x/a).

In de aanvang van het proces is x 8 D/xEC > 1 en dus oppervlakte-diffusie dominant. Voor x=0.'2•ai'i~=l én beide mecha~Ec

nismen hebben een gelijke bijdrage; als x;>0.2 a dan is
x D/xEC
8

<1

en is damptransport het belangrijkste mechanisme.

De deeltjesgrootte blijkt niet konstant te zijn tijdens 1 t
sinteren van covalente materialen [4]; wanner tijdens het
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sinteren de deeltjes groeien ,zal
oppervlakte-diffusie

zal

x/a minder snel toenemen;

dan dominant

blijven zolang x <0.2•d.

15~--~--~--~--~--~

)t.

•
Xsn

Xoc I

Boron
T-P7•e

-2

a• ·9

/0

P""

20

2.

0.2

0.02

0

nekdrameter-X (fm)

2

t

figuur 2,17
grafische weergave van

figuur 2.16
Bijdrage van opperv 1 akte- dJ f fusie en
damptran~port als
functie van de nekdiameter [4]

x=Yt

·x="ift
'

·
·
'2a
commentaar :
de benadering K = ~ van Kuczynski geldt
x
voor x ~ 0,3•a bij de nekgroei, m.a.w.
rechtsonder in

D

fig 2.16 is de beschrijving niet meer geldig.
2)

uit de relatie van Kuczynski volgt direkt

voor oppervlakte-diffusie resp damptransport
xSD = (a ·Fs 0 (T)•t)
3

L

~

3

1

xEC

=

(a·FEC(T)·t)

3

(2-33)

)J_3

I

cn?

voor
(a Fs 0
= (a FEC(T) :1 Z1Jn beide r.elaties grafisch weergegeven in fig 2.17 . In de aanvang van het
proces is xs 0 >xEC ; afhankelijk van de proces-condities
zal vanaf een zeker tijdstip damptransport dominant zijn.
2.8.4

Model voor de deeltjesgroei.

Voor deeltjesgroei bestaat geen beschrijving in de literatuur,
wel voor korrelgroei; deze laatste is volgens de fenomenologische relatie (2-12) evenredig met het oppervlak van de
korrel. Voor deeltjes met een fijn-kristallijne struktuur mag
men in eerste benadering verwachten dat de aangroei evenredig
is met het oppervlak van het deeltje. Stellen we de deeltjes
bolvormig voor met diameter a, dan geldt voor de deeltjesgroei
analoog aan (2-12) met een evenredigheicis-faktor C

a

am

=

C ·t
a

In eerste benadering geldt m

(2-34)

=

2

echter het materietransport

-29komt niet alleen ten goede aan deeltjesg~oei; bij korrelg r o e i weràen ex p er i men t e e 1 v o o r m waard en g e v on den t tm en 2 en 3 .
2.9

Hypothese voor oppervlaktetransport bij het sinteren van Si.
We zoeken een model

óm de bijdrage van het damptransport in

het versnelde sinterproces in geperst Si-poeder plausibel te
maken. Verder vergelijken we het werkgebièd van oppervlaktedifusie en damptransport.
2.9.1

Model voor damptransport.

;.~·van de Si-componenten met 'n
vs
vast Si-oppervlak is afhankelijk van de temperatuur en van de

De evenwichts-dampspanning, P

kromming van dat oppervlak. Als de heersende dampdruk boven
het oppervlak lager is dan P , dan verdampt er Si; is deze
vs
hoger dan volgt depositie van Si op het oppervlak.
Rond een geïsoleerd deeltje is een

Vp naar het oppervlaktoe;

t.g.v. Vp is er dampdiffusie van het oppervlak af en deze
neemt toe met de temperatuur. Voor twee deeltjes met

dia~~

meters a,

(T1 >T2

en a 1

(a,<a2.) is bij temperaturen '1'1

en T2

)

de dampspanning als functie van de afstand uitgezet in fig
2.18a. Fig 2.18b schetst het sinterproces van deze twee deeltjes tegen een vlakke wand; de isobaren p 1 uit fig 2.18a voor

p(a)

[1
VI

0...

E

~.

p

-isobaar

+-diffusieiJ~12
•••

..

Tj

@

a,

0

___ .,, )®
~

fi~I.W.,. 2..t8 @ daW~~spaiii\1\Ït'l~
bol

69 VeK"~clr.illew;le

danlph-dnc;port

Vd-V\

.. a

iat
-1: WA)Oev-è+ure.n. @ Wlodel
vs . .af'stancl.

bol\~ -l~e.Vl vlakke plaat.
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T1 en T2

zijn boven het oppervlak aangegeve:1;

de

diffu-sie-

weg staat loodrecht op de isobaren bij dezelfde temperatuur.
We veronderstelleri , dat boven de vlakke wand en het nekopper-

>

vlak geldt, dat p(r)
Pvs ; dan is daar depositie van Si.
De pijlen gevende diffusie-weg aan voor het materiaal, dat
nog net op het nekoppervlak gedeponeerd wordt,
2.9.2

Oppervlakte-diffusie in het sinterproces,

We veronderstellen nu oppervlakte-diffusie als enige trans~
portmiddel in een model van een d&eltje met diameter a tegen
een vlakke wand(a 0 -.~). Aanvankelijk hangt de nekgroei af van
a,; als x/a,...;....l is x mede afhankelijk van de materiaaltoevoer van de vlakke wand.
Oppervlakte-diffusie neemt af met VS (par 2,4,2) op het
oppervlak; een verdere groei van de nek kan dan gestimuleerd
worden door de temperatuur te verhogen of door een versneller toe te voegen,zodat de activerings-energie verlaa~ wordt.
Materie-transport beperkt zich tot een deeltje met aangrenzende nekken.
2.9.3

Vergelijking van oppervlakte-diffusie en dam.ptransport.

Damptransport is een ruimtelijk proces) oppervlakte-diffusie
een twee-dimensionaal proces en daarom meer door de lokale
situatie bepaald;damptransport kan daarom een groter inter~
aktiegebied hebben dan oppervlakte-diffusie. De nekgroei neemt
af voor x-.a , oppervlakte-diffusie wordt afgeremd terwijl
damptransport naar de daaropvolgende nek kan plaats vinden.
De beschouwing van German c.s. in het model van twee deeltjes
(par 2.8) verliest zijn waarde. als damptransport niet meer
lokaal beperkt blijft.
Damptransport draagt daarom bij tot deeltjesgroei meer dan
oppervlakte-diffusie.
2.10

Verwijdering van oxide van Si van het oppervlak.

Om het C.V.D. proces te starten, moet het oppervlak van het
substraat schoon zijn;vooral van Si0 2 [9,17,18,19].
Het Si-oppervlak wordt meestal in twee stappen gereinigd
[6,17,18,19]: bij kamertemperatuur in een HF-HN0 oplossing
3
etsen en vervolgens in de reaktor gedurende enige tijd uitstoken ,bv. 30 min bij 1295•c in H [17] , 15 min bij 126o•c
2

- 3] -

in H [18] enkele minuten bij 1250°C in va~uum [19], enige
2
tijd bij 1100" C in HC1 [6]..
De voorbehandeling van het poeder in HF-HN0

3

is gevaarlijk

en technisch nogal gecompliceerd (persen van het poeder tot
pillen moet na deze behandeling gebeuren). Voor de verwijdering van Si-oxide is een behandeling bij een temperatuur
boven 1100 °C noodzakelijk.
Voor de afbraak van het oxide kunnen verschillende reakties
verantwoordelijk zijn[6,16,26,27);
+ I n

a)

Si0

b)

2

--

Si

+

2.

2 SiO

(2-35)

Voor reaktie b) is in fig 2.7 Kc (T) gcgeven volgens Schfifer
en Jlornle [J6] voor c) is K

c

Speidel[l6]

veel kleiner volgens Grube en

• en daarom is c) minder waarschijnlijk.

In fig 2.19 zijn de partiele dampdrukken boven het

S~ res~

Si0

-oppervlak gegeven bij aanwezigheid van HCl-gas van
2
1 atm [27] , Het blijkt dat boven 1200°C verdamping van SiO

volgens reaktie b) het belangrijkste etsmechanisme wordt.
Bloem geeft naast (2-18) reaktie b) als mogelijk damptransportmiddel tengevolge van 'i7T [9]

;b) is wel een aflopende

reaktie, door de beperkte oxide-voorraad. In het sinterproces telt voor het damptransport ook de partiele dampdruk
van SiO mee
figuur 2.19
Evenwichtsdampdrukken van

Si9',..

si:c1 en SiO va temperatuur
Kalkulatie met reaktiekonstante bij HCl-gasdruk
van 1at~ boven een glad
opperv 1 ak (i7J.
----SiCl volgens
n
Si+nHCl :;:::!:SiCl + nH
R

- · - · - SiCl
Si0

n

2 +nHC1~
SiO

Si0

2

+ Si~

-

---sie13
- - ---- _...,_

__J' ~ .::: - -

::~-,

2

volgens
SiCln+

nH 0+Q~~)0

2

2

volgens
2Si0
~12

10

-~~.-...i-~PP'_.

_ _,...

-32Opmerking :In HF-HN0

als Si geetst. Enkel
2
Hf. in een waterig milieu tast bij kamertemperatuur uitsluitend Si0
reaktie [28]

3

wordt zowel Si0

aan; van Arkel geeft daarvoor de netto

2
:

(2-36)
Een behandeling van het gesinterde materiaal met een HFoplossing is een indicatie voor de aard van het nekmateriaal (dus de hechting)

~a

het sinterproces in Si-poeder

Bij een niet HF-bestendige hechting plakken de deeltjes
met Si0

behorende

2

aan elkaar.

bi~

par 3.3.1

blz-35-

TABEL 3
Toevoegingen van metaalchloriden met eigenschappen.

..

Fe
iJzer
FeC 136H 2 0
mol gewicht 270.3
31 ·c
tM ( .C)
soort
toevoeging

tB ( OC)

*

2 80- 2 s s

0

c

koper
CuC1
2
134.44
620 "C

C.u tin
SnC1
2
189.6
246 ·c

6s2
d 9 9 3 °c
CµCl + Cl'

·c

Sn aluminium Al
AlCl36H 2o *

241.44
d 100°c HCI
Al(OH 2 ) 3 (0H\

l 4 9 0 °C

G (eV)

2.07

0.46 (0.04)

3.66

7. 5

( 12 30°C)
de percentages toevoeging aan het Si-poeder betreft
gewichtsprocenten Fe resp Al-chloride zonder het
kril?talw~ter.

3

-:; 3-

Sinterexperimenten en rcsultntcn.

3.1

Pillen van geperst Si-poeder.
Het Siliciumpoeder, dat we voor de experimenten gebruiken,
is chemisch zuiver (99.9%
Ltd).

, 8639W Si-powder Koch-Light

De deeltjesgrootte ligt tussen 0.5 en

~0

La~

m en de vorm

van de deeltjes is willekeurig en hoekig.
In hard-stalen mallen zijn van het droge poeder met een pers2
druk van 1000 kg/cmronde platte plakken (pillen) van geperst;de dichtheid van de pil t.o.v.

massief Si is 52%

(de

poreusiteit 0.48).
Enkele experimenten zijn uitgevoerd met gedroogd sediment
van Si-poeder (poreusiteit 0.60).

In een sediment neemt van

o'nderaf de deeltjesgrootte af terwijl in een geperste p.il de
deeltjesgrootten homogeen verdeeld zijn.

3.2

Gastoevoer waterstofchloride.
Het versnelde damptransport in Si-poeder kan plaatsvinden
als HCl in de damp aanwezig is

(zie par.2.6). Voor het gebruik

van de gesinterde pil als substraat van de Si-zonnecel is
bovendien nodig dat het oppervlak van de pil dicht is. Daarom
is eerst de invloed van HCl in de gastoevoer boven het piloppervlak onderzocht.
3.2.1

Experiment.

In figuur 3.1 is de experimentele opstelling schematisch
weergegeven.
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In de kolf is een gasmengsel van met HCl aangezuuTde en
gedroogde Argon (Ar) met een overdruk van Scm water (stroom-1
snelh.eid 0 .. 02.. lh:r . ) . Het sinterproces is uitgevoerd bij
temperaturen tussen 800 en 1150°C in tijden tot 20 uur met
pillen en sediment van Si-poeder.
3.2.2

Resultaat.

Bij temperaturen beneden 1000 ~ is gekonstateerd, dat de Sipoederdeeltjes niet sinteren. Aanvankelijk is er een brosse
hechting, maar die verdwijnt op den duur weer. De hechting
is niet bestand tegen slijpen en niet HF-bestendig (par 2.10)
De poederdeeltjes krijgen gedurende het proces 'n gladder en
schoner uiterlijk.
Op het oppervlak van Si is onder normale omstandigheden oxide
(Si0 2 ) aanwezig;de deeltj0s plakken met dit Si0 2 aan elkaar.
Maar HCl-damp beneden 1000 ~ breekt dit Si0 2 langzaam af; de
pillen zijn daarom ook niet bestand tegen een HF-oplossing.
Bij .temperaturen boven 1050 °C sinteren de poederdeeltjes
vooral aan het oppervlak aan elkaar;de hechting is HF-bestendig. In 4 uur bij 1150 ~ is de hechting slijpvas~, maar nog
zwak.
Het fijne sediment sintert beter dan de(homogene)pillen.
3.2.3

Konklusie,

Het chemisch damptransport werkt beneden 1200°C, terwijl het
sinterproces zonder toevoegingen daar praktisch stil staat;
HCl is bruikbaar als versneller van de eerste fase sinteren .
. Aanvoer van HCl in gas is vooral geschikt om 't oppervlak van
de pil te verdichten;vo~r 't versnellen van de eerste fase
sinteren in de bulk van de pil zal de versneller ter plaatse
aanwezig moeten zijn.
3.3

Toevoeging van de versneller in de pil.
Het onderzoek van het versnelde eerste fase sinterproces in
de bulk van de pil wordt gerelateerd aan de experimentele
voorwaarden:toevoeging, temperatuur, tijd en gassamenstelling.

3.~1

Toevoeging van metaalchloriden.

Omdat het eerste fase sinteren een proces is aan het deeltjesoppervlak, moet de versneller daar op aangebracht worden. De
versneller kan in oplossing aan het(natte)poeder toegevoegd
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worden en blijft na indrogen als een dunne film op het deeltjesoppervlak achter.
Verbindingen met halogenen komen in aanmerking als versneller
van het damptransport; wij beperken ons tot de metaalchloriden
(MCl); we stellen hieraan de volgende eisen:
1. het MCl moet opl~sbaar zijn in water en mag daarin niet
dissoéi~ren.

2. het MCl mag niet dissoci~ren in gasvormige komponenten ver
beneden de sintertemperatuur T; het smeltpunt ervan moet
liefst beneden T liggen, en het kookpunt erboven.
3. het MCl mag geen verontreiniging in de pil achterlaten,
die ontoelaatbaar is voor het gebruik van het gesinterde
materiaal als drager voor de Si-zonnecel; p-type verontreiniging is_ toegestaan.
4. het MCl moet bij T reageren met het Si-oppervlak, zo dat
Cl en eventueel het metaal als versneller van het sinterproces kunnen werken.
5. het MCl mag niet giftig zijn.
Op grond van deze eisen is onze keuze gevallen op ijzer-,
koper-, tin- en aluminiumchloride; de chloriden van Fe en Al
zijn hydrofiel, enkel de zouten met kristalwater zijn normaal
verkrijgbaar(tabel 1). AlC1 .6H 0 dissocieert volgens van
2
3
Arkel [2.&J bij 100 °C in Al (OH ) (OH)
en HCl; CuC1 disso2 3
3
2
cieert bij 993°C in CuCl en Cl , dat met H verder reageert
2
2
tot HCl. Mits het HCl in de buurt van de pil blijft~ is het
geschikt om het oppervlak oxidevrij te maken. Fe- en Snchloride hebben 'n kookpunt ver beneden de sintertemperaturen.
Cu, Fe en Al zijn volgens par 2.7 ook versnellers van de
oppervlaktediffusie; echter Al(OH 2 ) 3 (0H) heeft een hoge
3
dissociatie-energie en zal geen vrij Al afstaan , het werkt
daarom niet als versneller.Eigenschappen MCl zie tabel3 blz-32-.
De versnellers zijn in verschillende doseringen aan het poedcT
toegevoegd (Si-poeder met resp. 0.04 en 0,1% FeC1
, verder
3
o.o6, 0.16 en 0.3% cuc1 2 , o.os%snc1 2 , 0,06% A1Cl 3 ) .
Schone pillen, dit zijn pillen zonder toevoeging (0,0% -),
kunnen bevochtigd worden met een oplossing van de versneller;
de dosering is dan moeilijker te regelen,
De verschillende soorten toevoeging zijn in afzonderlijke
experimenten toegepast. Naast pillen met toevoeging zijn ook
steeds "schone"pillen in de oven gelegd.

-363.3.2

_Sinte~temperatuur.

Uit par 3.2 is bekend dat het sinterproces slecht verloopt
als er oxide op het Si-oppeTvlak is; voor de (snelle) afbraak
van S i 0 i s ' n t e mper at uur T > 1 1 0 0 oe n o d i g ( p ar 2 , 1 0 ) . Vo 1 g en s
2
par 2.6 is voor T<IOOOoe ook damptransport mogelijk;eu kan
daar de oppervlaktediffusie nog versnellen.
We doen het onderzoek daarom in twee stappen:
1. het sinterproces voor temperatuTen van 800 tot 1300°C ;
1300°C is de bovengrens van een normale oven met Kantalelement.
Z. het sinterproces met een voorbehandeling bij T >1100 ·c en
e en na b eh a n d e 1 i n g b i j T < 1 0 0 0 •c ,
3,3.3

Sintertijd

Om 'n indruk te krijgen van het sinterproces met toenemende
tijd is de voorbehandeling uitgevoerd in sintertijden van ~.
0.5 tot 16 uur; de nabehandeling volgend op een voorbehandeling tot 5 uur is gedaan in·sintertijdentussen 7 en 70 uur.
3.3.4

Gasatmosfeer.

Om extra oxidatie te voorkomen moet tijdens het sinteren de
atmosfeer zuurstof-arm zijn,
In een atmosfeer van enkel argon is beneden 1000 oe in pillen
met toevoeging geen sintering waargenomen;boven 1000°C sinteren pillen met Fee1 of eue1 matig en met Sner en Aler
3
2
2
3
slecht in vergelijking met het resultaat van schone pillen
in Ar met HCl (par 3, 2),
Met Hz-toevoer kan via een tussenstap het damptransport gestart worden :
Z Fee1 3 • 3 H2 1100~
6 HCl + 2 Fe
Het vrij komende HCl reageert verder met het Si-(oxide-)
oppervlak volgens (Z-18,34).
In plaats van Ar wordt daarom lasargon gebruikt:
96% Ar , 4% Hz , 0.01% o 2 .
opmerking: We maken een schatting voor de el/H ratio in de
experimenten. In enige experimenten met~toevoeging van eucr
2
bleek in totaal ongeveer 3.6 l0- 4 gram euc1 aanwezig te zijn.
2
1 mol CuC1 2 geeft bij dissociatie 1 mol e1 in damp; met het
2
molgew. van CuC1 (135) en het molvolume van damp bij Z5°C en
2
0
1 atm. (22.4 1) kunnen we het volume Clz bij 1230 e berekenen:
V(l atm,1230 • C)= 3•10 -4 liter.
Het deel van de kolf in de oven heeft een volume V -:::::.0.13 1.;
0
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dan is de parti~le druk van Cl :Pcl 2:1.75 mmHg. De part. druk
2
van H2 in lasargon (760mmHg) is PH 30 mmHg, De Cl/H ratio is
2
dan gelijk aan de dampdrukverhouding, dus Cl/H = O.o6 . In de
aanvang van het proces is de ratio plaatselijk hoger.
Voor de totale ruimte in de kolf en het slangensysteem is het
volume 0.8 liter, dan is de Cl/H = 0.01 .
3.4

Resultaten van het sinteren met metqalchloriden.
In het p~oces beneden 1000°C is er na 16 uur nog geen hechting van Si tussen de deeltjes; met CuC1 2 -toevoeging start
het sinterproces bij 1030°C binnen 16 uur;bij 1130°C is het
oxide binnen 5 uur weg , ook met FeC1 -toevoèging; bij 1280°C
3
stnrt het proces binnen een half uur.
AlC1 .6H 0 geeft een matig resultaat bij 1230°C, De resul2
3
taten bij 1~30°C met toevoeging van SnC1 2 eri FeC1 3 komen met
elkaar overeen , en zijn minder dan die met CuC1 . Bij 1280°C
2
is er weinig vetschil tussen de toevoegingen van CuC1 2 en FeC1 .
3
In het fasediagram van Fe en Si (fig 2.12a) is het gebied van
eutectisch smelt bij 123o·c smal; Fe werkt dan nauwelijks als
versneller;Sn is geen versneller van de oppervlaktediffusie
(par 2.7), terwijl Cu bij 123o•c als een goede versneller kan
werken (fig 2.12b) .Bij 128o•c is het eutectisch smeltgebied
van Fe en Si veel breder; zowel Fe als Cu werken dan als een
goede versneller.
SnC1 2 en FeC1 hebben beiden een kookpunt beneden de sinter3
temperatuur .(tabel 1). Als bij het vullen met gas en het verhitten tot de sintertemperatuur de gasstroom door de kolf
klein blijft, zal er weinig van de gasvormige componenten van
de versneller verloren gaan. De versneller verspreid zich in
de direkte omgeving van de pillen. Als de gasstroom te groot
is geweest, dan vordert het sinterproces minder snel (par 4.3)
Met een hogere concentratie van de toevoeging start het sinterproces eerder;schone'pillen vlak naast of op de pillen met
~Q~~oeging blijven aanvankelijk achter in de condities t.o.v.
pillen met toevoeging, Als de schone pillen verder van de
bron van de versneller af liggen, wordt het sinterresultaat
minder.
In een experiment met alleen schone pillen sintert het Sipoeder niet binnen 16 uur bij 1230 ~.
Na 16 uur bij 1280°C is het sinterproces met versnellers nog
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in de eerste fase.
Toevoeging van 'n versneller (metaalchloride) is een
voorwaarde om Si-poeder te kunnen sinteren bij temperaturen beneden 1230°C; alleen oppervlaktetransportprocessen
worden versneld;
In de aanvang van het proces neemt de massa van de pil 1-2%
af; door verdamping van verontreiniging,de afbraak van het
oxide en verlies aan vluchtige Si-componenten, Het volume
van de pillen met toevoeging neemt aanv~nkelijk toe (door
verdamping van vluchtige componenten); na verloop van tijd
gaat het afnemen; schone pillen nemen af in volume. De gemeten waarde voor de krimp is voor alle gesintarde pillen <2%.
De pillen trekken krom vooral in de start van het proces;de
aard van de ~remming (hol of bol) veranderd tijdens het
sinterproces, omdat het proces ongelijk is voor de rand en
het boven- of ondervlak van de pil.
De breeksterkte is een maat voor de stevigheid van de pillen;
deze neemt eerst toe en blijft daarna konstant of neemt iets
af. De maximale breeksterkte neemt toe met de sintertemperatuur.
De soortelijke weerstand neemt aanvankelijk sterk af,bereikt
een minimum en neemt daarna weer iets t~e tot een eindwaarde
van lncm. Het materiaal is n-type , ook van de pillen zonder
toevoeging.
Als na een voorbehandeling bij 1230 ~ de temperatuur verlaagd
wordt tot 930°C , dan gaat het sinterproces verder. 't Verloop
van het proces in de nabehandeling, gemeten aan de breeksterkte ,soortelijke weerstand en kromming van de pil is
gelijk aan die van een behandeling bij 1230 ~,alleen vordert
het proces langzamer bij 930 ~.
De hoeveelheid toevoeging lijkt op den duur weinig invloed te
hebben op het resultaat. Door gasdiffusie worden dampvormige
componenten verspreid;

tenslo~fi

zijn de versnellers in de

dampfase vrijwel geheel uit de omgeving van de pillen verdwenen:na 20 proces-uren bleek er weinig meer in de eigenschappen van de pillen te veranderen (breeksterkte,soort.weerst.).
Met de scanned electra microscoop (SEM) zijn foto's gemaakt
van de oppervlakken en breukvlakken van de pillen. Met toenemende tijd en temperatuur in het sinterproces worden de
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deeltjesoppervlakken gladder en de nekken tussen de deeltes
dikker. De struktuur van de pillen wordt grover :de pori~n
en de herkenbare deeltjes nemen af in aantal en nemen toe in
grootte (grote deeltjes groeien ten koste van de kleine (p2.5)
De struktuur van het oppervlak van de pil wordt grover. De
oneffenheden zijn gladder; de oppervlakte poreusiteit gemeten
met de reflectie van electrenen verandert nauwelijks.
De breukvlakken gaan meestal niet door de kleinste doorsnede
van de nek, maar door het scheidingsvlak tussen nek en deeltje
Het grof-kristallijne materiaal van de nek is niet volledig
vergroeit met het fijn-kritallijne materiaal van de poederdeeltjes.
Jo:: SU·1 tJan h.::t yev irtit: l'rl,: :; i .
~
a. h t':!~ by•gu ko!-ak Vun de [)illen , 0/nLt : l'[JI'O < ~ r~iJ f;/j }.' , , L! , .
in pill e n met. t oe·t Joeginy van 0. Jt:% Cw. 'l., na l'<!<J[! . <J . ,, ,
1~ 2.5, 5, lti en 20 uztr; ~wur•te balkj.;; u; ;;t.c<::. lö ::firn;
in<~-,' ,,_
_;
Vuui,bt>elJ oan d e afrnetÜLJen van d ecL tjeup •.u:u·met llc:f.:.. !Jt:U· l' c: l t .
b. klusLt!l't>oJ•rrring in het sinter•pr'C>L~es , •.>pn cuf/.o! Pwz ft, : t ln•. ·u!.: o /,d .'W t
Je pil m.~ t- iJ . 0 4'X r'eCl .< l1 ij 1280C rw 16 tau•; l)l{!kj,: 1:v 4f•lrl; '-.'1\ ' ll::cu
oan de oor•spronke U jk'è ,Jee l tjes ~ ijn nou hic?h l. l ,.;<U' •
.J . oppf?rl>lakt estPuktw.<r' uan Je pil
met Cuc'l_~:-t~,"Jeoo,:';}inu. 1 J:;.;tf? ·, Je: •·" ' ·
~-1 opnamJ van r•t3flect ·i.::
~:.'>e V- elektr•onen
u-~~ opnu:m~o: t'tut :;. F .
tJart 1. 5eV-el e ktronen; zt,>LlPt o blokje ~is 10~m; 111eL :31:.' ki j k .. :n we .:n ·:. '';; ·
UJ k ing met r>eflectie veel. diepe r in het oppei'V lu.k .

figuur 3.1

ÛfJIWmen u/t
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~

Procesanalyse van het versnelde eerste fase sinteren van Si.

4.1

Inleiding

Het microscopische proces van het sinteren van Si proberen we
te analyseren met de beschrijvingen uit de literatuur(H2).
Met de SEM zijn fotó's van de breukvlakken en oppervlakken
van de pillen gemaakt; daaruit kunnen we het microscopische
proces van de deeltjes, die aan elkaar sinteren aflezen.
Met toenemende temperatuur of tijd konstateren we:
1

toename van de diameter x van de nek-doorsnede

2

afronden van de deeltjes, de kleinste het snelst

3

ver d wi j n e11 van de k 1 e i. n e d e e 1 t j e s b i j 1 2 3 ot met Cu C1 2

toeVoeg in. g i s na 1 uur a ~ 0 , S~m en na 1 6 uur a ~ 2 • 5 rm ;
grote deeltjes en nekken groeien ten koste van de kleine
deeltjes
4

toename van de porie-grootte, dit hangt samen met 3

5

vorming van klusters van deeltjes waarin de poriën
dichtgroeien
De versnelde eerste fase sinteren van Si wordt naast
nekgroei gekarakteriseerd door deeltjesgroei.

De analyse in de literatuur beperkt zich tot nekgroei,korrelgroei en diffusie van poriën (vakatures) in regelmatige
geïsoleerde systemen.
Nekgroei en Deeltjesgroei.

4.2

Van de foto's zijn van systemen van paren deeltjes en tussen1 i g gen de nek de respekt i v e 1 ij k e di a meters a, , a" en x gemet en .

Voor de afzonderlijke sinterexperimenten vergelijken we deze
metingen.
t, en t 2

(

In fig 4.1 is voor twee verschillende sintertijden

t, < t .t

)

on d er o v er i gen s d e z e 1 f de om s t a n di g he d en x v s a

uitgezet. Met Kuczynski's relatie :

!!!

x=

en

de voorwaarde :

x

~

..!.

a"(F(T)*t)"

(4-1)

amin (a 1 ,a 2

( 4-2)

)

verwachten we voor het verloop van x vs a een monotoon stijgende funktie, die raakt aan x = a

De verschuiving in het
x-a plaatje kan op verschillende manieren gebeuren :
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figuur 4.1

i

Relatie tussen de diametersfé[
van een nek en aangrenzende
dee 1 t jes. op verschHl ende
fasen in het sinterproces.

·

lt

X~- __ ---~

1

r;('
....._"

ao a, a.t d!l

att

deelt:.}:sd1ameter(a)
1

aan een deeltje met diameter a.'l. ten tijde t 1 kan de nek
groeien;

a~zal

een beetje afnemen en de verschuiving is

dan vertikaal.
2

bij kleine deeltjes (met a, op t 1

)

komt een gering deel

van de verdamping ten goede aan de groei van de aangrenzende nek (x 1)

de deeltjes-diameter neemt af en de kromme

,

v e r s c hu i ft b i j n a hor i z on t a a 1 naar x 1
3

( t~)

aan e en de e 1 t j e me t d i a me t er a 0 op t 1 g e 1 e gen t u s s en t we e
deeltjes (met diam.
tot x-::::: a 0

X0

t

;

a 3 en a"') groeien de nekken in.de i::1jlt..zVàl1

het kleine dee1tj e is dan niet meer van de nek

on d e r s c h e i d c n . Ri j

è

g r o t ere a k a n x ( a ) 1 a g e r u it v a 11 en

omdat de nekgroei tussen a3 en

a~pas

start op t:l..

I n f i g 4 . 2 z i j n on d er v e r sch 111 end e om s t a n d i g h e d en x v s. a
uitgezet; voor alle experimenten gelden dergelijke figuren.
Uit deze gegevens kunnen we concluderen
1

de spreiding in de gemeten nekdiameters is kleiner dan de
spreiding in de diameters van de deeltjes,

2

voor a,< a.z. is de nekgroei aanvankelijk afhamkelijk van a, :
x

=

x (a,), V E (a, , x).

E (a 1 , x)

als x-a,

wordt vooral VE(a,,x)

3

kleiner en geldt VE(a"x)~ E(al.,x)
zotlat x=
in het meetgebied is
0.2 a<x<a.

4

Je verdeling van de deeltjesgrootten verschuift in het
meetgebied naar

xP,.~)

deeltjes met de tijd .

~notere

In een experiment zijn F(T) en t

constant, we schrijven (4-1)

dan als

c =

x =

c

0(

a

oe.= m
n

F(T) t

( 4-3)

Als we x vs a dubbel-logaritmisch uitzetten, dan vinden we

c

en

o( •

van o.l6% CuC1

c

0

bij T = l230C met toevoeging
. C en« nemen beide toe met de sintertijd;

In tabel 4 staan

eno<

2
voor hogere T blijkt daarentegen
het beschouwde

meetgebied.~

~

toe en C af te nemen in

is veel groter dan o,S , dat we

figuur ~.2
a

,

s

,

(_ ver-vo\~ op

nekeliameter vs. deeltjesdiameter

pagina - "13-)

voor alle tyds-ivtter-valle-n
bij 1230·c met o.tb ..j, CuCI 2
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/
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I
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4
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7

I
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.

/
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•

I

0

(a-2) -f1 t-

/

•

•

t/

~2·

~1l /

•

·",

/
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.

~-1

1

I

.;:,.

t-.J
I

I

x

0.3

•

a

2

o.o~% FeCI3
t23o·c

3

x

©
2

figuur Lt.2
nek-diameter
deeltjes diameter@)
a. 0.16% CuCI2.-toevoegïng
123o"C; tijdsinte.rvdllet'l
b. CuCl 2 - i.oevoe~i~eV1.

c.

3

a

4

2~----~~~--~~~-

x

cz, Fe 13
(111r; \230.C)
0.0Lt

cro·c

l ttur ; COi\centr-dfie verloop
12:,0 v-ec;p 12.8o"C
O.OLt ..lo ~eCI - -toevoegïr1g ;
3
l230 .. C ;tqdc;hrrtervallen

c\. O.OY

0
/"

ÇéCI3-i.Deuoe~,ÎV1~

5

a

nabehëHictelin~ g~o.;.'é

<fla 1 u.ur, 12.=3o·c)
ln a. 2~n de mee-lpun-ten d~nq,_even met cte ~oba\e
kr-omvve.Vl; in aY!dere -f'i§lAren S~YI allee,n de ~o\pC)\e
krommen lAit~ezet .
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op grond van de tabel2 bij de relatie van Kuczynski (4-1)
Verwachten. Deze

relatiepVÓ~r

de nekgroei, die opgesteld is

op grond van sinter-resultaten met ionogene materialen. laat
de deeltjesgroei buiten beschouwing, Voor het (versnelde)
sinteren in Si-poeder is het model voor de nekgroei uit par
2.8 derhalve evenmin volledig,
----~-

TABEL 4
nekdiameter alsfunktie
van de deeltjesdiameter
en de tijd;bij 1230°C in
pillen met toevoeging
van 0.16% CuC1 2

si:iîltertijd

ex

c

AC = 0,06 Aoc:;::-0,1

0.5

0.5

0,7

2. 5

0.75

0.8

16.0

0.95

0.9

Door de mee.'tpunten in de x-a-plaatjes zijn globale krommen
~(a)

4.3

getrokken met inachtname van het te verwachten verloop.

Nekgroei in het sinterproces.
Om de resultaten te kunnen vergelijken, kiezen we systemen
van twee deeltjes als voorbeeld voor alle stappen in het
sinterproces.
In de x-a-plaatjes bij 1230 ~ met CuC1 2 -toevoeging zijn
systemen met kleinste deeltjes-diameter a= 1.4fm waargenomen
bij alle tijdsintervallen, We kiezen bij a in fig 4.2 x op de
globale kromme.
Omdat de nekgroei begrensd is door deeltjesgrootte vergelijken
we de verhouding van de nek- en de deeltjes-diameter (x/a).
Uit de relatie van Kuczynski (4-1) volgt :

xf
(a}

=a

m-n

•F(T)•t

( 4-4)

In de veronderstelling, dat F(T) on~er dezelfde omstandigheden
gedurende het hele proces konstant blijft en met de keuze van
een vaste a kunnen we n vinden door x/a en t dubbel-logaritmisch te vergelijken.
Fig 4.3 a en c geven de resultaten voor de verschillende
concentrat i es toevoegingen van resp. Cu C 1 en Fe C 1 3 b i j
2
en 1280 °C •

1230

In fig 4.3 b is de afhankelijkheid van a voor de relatieve
nediameter (x/a) bij 1230 en 1280°C met CuC1 -toevoeging uit
2
gezet.
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liguur 4.3
Toename
relatieve.
nek dia~
~ctu.v-e.nd e
het SÏV!teren

a.

rne.t CuCJ 2

dee.H:.jes I.Ltfm
1130 resp 1'2.~0l!
CbVleeVitratie es.
b. mei. Cl..\CI 2
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2·
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5
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20
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oleelijesdiameter
C.. met. t=QCI
3

1230 r-e<;p. t2~o"C;
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cpo"C >
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0.06 •4 C~l .4 ; 1230•c
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x

2
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.-O.-

-46De nabehandeling bij 930~ met toevoeging FeC1 na voorbehan3
deling bij 123o•c gedurende 1 uur is ook opgenomen in fig 4.3c
Een correctie voor het startpunt is als volgt uitgevoerd:
we vergelijken x bij a= 1.4fm in de nabehandeling met de resultaten bij 1230°C;na 7,5 uur resp. 16 uur nabehandeling is het
resultaat ongeveer gelijk aan dat van 2j5 resp. 5 uur bij 1230~.
(1.5 uur,l230 C ~ 7.5 uur,930 C;4 uur 1230 C ~ 16 uur 930 C).
Bij benadering kunnen we stellen (1 uur, 1230°C)~(4 uur, 93o·c)
•

•

0

•

In onze meetresultaten geldt x ~ 0.4a. Dit voldoet niet aan de
strenge voorwaarde x ~ 0,3a die Kuczynski aan zijn relatie verbindt voor oppervlakte-transportprocessen;we moeten de geëxtrapoleerde relatie (4-1) met voorzichtigheid gebrniken.
De curves in fig 4.3 hebben een gelijkvormig verloop;op grond
van (4-1) zouden dan de transportmechanismen in de opeenvolgende stappen van de nekgroei overeenkomen. In de grootte van
F(T) is de invloed van de temperatuur en de soort en concentra~
tie van de toevoeging opgenomen.
In tabel 5 is n yooi de verschillende tijdsintervallen gegeven.
Met tabel 2 (par 2.8.1) mogen we daaruit konkluderen dat in de
aanvang met 1. 5 <n < 2 damptransport optreedt en dat voor de
eindfase van de nekgroei oppervlaktediffusie bepalend is.
De twijfel, die we in par 2.9.3 uitspraken over de konklusie
van German c.s. blijkt gegrond : damptransport is niet meer
TABEL 5
Macht in de relatieve nekdiameter t.o.v. de sintertijd
toevoeging
%

CuC1

2 0.30
0.06

Temp.
c •c)

Crm)

a

1280

1.4

··At
(hrj.
'·

1-2.5

•Jii ......

o.o
0.16
0.06

1230

0.0
FeC1

3
0.04
0.0
0.04

o.o

1280
1230
930

1.4
1.0
1.4
2.0
1.4

0.5-1

1.4
1.4
1.4
1.4

1-20
1-2.5

1.4

0-7.5

n

At 2
(hr)

10 5-16
5
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3
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dominant in de eindfase van de nekgroei , als damptransport
niet meer lokaal beperkt is,
Het verschil in sinterresultaten t.g.v. de concentratie van de
toevoeging is niet significant. Volgens fig 2.10 is er voor
damp-depositie een optimale dampdruk; in onze experimenten is
de dampdruk na verloop van tijd inde hele reaktor-ruimte door
damp-diffusie lager, dan de optimale dampdruk, ook in pillen
met grote toevoeging.
Het geringe verschil in de curves in fig 4.3 a hij 1230 en
1280°C duidt op een lage activerings-energie; de toename van
dit verschil met de deeltjesgrootte(a) duidt 6p een toename
van de activerings-energie met a. Dit laatste is in overeenstemming met par 2.3,: met toenemende a neemt Es af en Eact toe.
,.-,

Uit fig

4.3~c

blijkt een duidelijk verschil in het sinterge-

drag met FeC1 -toevoeging bij 1230 en 1280°C, Uit het fase3
diagram van Fe (_fig 2 .13_a] ___l_e_zen we_ ~-~!__da_t Fe en Si bij 123o·c
in een groter interval van mengverhoudingen een eutectisch
s me 1 t vormen , d a n b i j l 2 3 0 °C .
De toevoeging van FeC1 werkt pas bij 1280~ als versneller.
3
De nekgroei in de pillen met toevoeging en de schone pillen
daarnaast vertoont overeenkomst; door de geringere konsentratie van de versneller verloopt het sinterproces trager in
de schone pillen. De soort van toevoeging in de omgeving van
de schone pillen maakt wel verschil uit; bij 1230°C sinteren
schone pil~n ~ experimenten met CuC1 beter, dan .met FeC1 .
2
3
De toevoeging verspreidt zich in dampvorm door de ruimte rond
de pillen(de dampspanning is voldoende tabcl 3)
De voorzichtige konklusie, dat de versneller in de dampfase
nodig is, wordt ondersteund door de volgende experimentele
resultaten:
Aanvankelijk is bij de experimenten van 5 uur sinteren met
toevoeging van FeC1 bij resp 1230 en 128o•c de gastoevoer
3
groter geweest ,dan bij andere experimenten; de condities
van de pillen bleken slechter dan verwacht werd. De verklaring
is dat door geringere concentratie van de versneller in de
dampfase, er is.door de gasstroom damp weggevoerd, er minder
materie-transport is geweest. Het damptransport is gereduceerd
terwij 1 bij 1230 "c oppervlakte-diffusie door Fe nauwelijks
versneld wordt, het verlies aan Fe heeft daarom geen merkbare
invloed gehad.
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Deeltjesgroei in het versnelde sinterproces.
Voor de beschrijving van de deeltjes-groei gaan we uit van
relatie(2-34).

Het is niet mogelijk óm de groei van de af-

zonderlijke deeltjes te bestuderen gedurende het sinterproces.
Wel kunnen we de gemiddelde diameter van de deeltjes
verschillende tijdsintervallen van~ proces meten.
zoeken daarom de relatie

:

äm

=

(~)

na

We onder-

C •t

(4-4)

a

In een seg~ent van het piloppervlak met oppervlak A en oppervlakte-dichtheid ?A zijn N deeltjes te onderscheiden; uit de
gemiddelde doorsnede van de deeltjes

a
~

is gegeven in fig 5.1 h

:
(4-5)

In fig 4.4 zijn de resultaten

d~bbellogaTitmisch uitgezet voor de experimenten

met.CuC1

als toevoeging;
2
aangegeven.

())I

10

vinden we

!lA

=

van ~ en t

~A

e

de hellingen van

a

zijn in de fig

CJ:I~
0.16

·;o

• 0.06 ·;..
0 0.0 'lo
-12.B0·C

-123o·c

m::.J2.

figuur 4.4 Groei van de deeltjes-diameter.
De m is groter dan we in eerste benadering verwachten( -a is
evenredig met het deeltjes-oppervlak zie par 2.8.4), maar
verschilt weinig met die welke experimenteel voor korrelgroei
wcrJ gevonden.
De curves voor o.l6 en 0.0% CuC1 -toevoeging lopen evenwijdig.
2

-49We vermoeden, dat,net als bij nekgroei, de mechanismen van
aangroei overeenkomen. Het materiaal aanbod is n.l. afhankelijk van de ..concentr.ati.e.....van de. versneller en deze is kleiner bij de schone pillen zonder toevoeging van CuC1 2 .
Het afvlakken van de curves bij 1230°C kan twee oorzaken
hebben:
1. vermindering van materiaaldiffusie omdat door de toename
van de deeltjesgrootte VE s kleiner en Eac t groter wordt.
2. verlies van versnellers door diffusie van de damp uit de
pil.
Bij 1280°C is er voor de lange tijden in tegenstelling met
1230~C wel deeltjesgroei. Er is dus nog voldoende van de
versneller aanwezig. Het Rfvlakken van de curve bij

1230~

is toe te schrijven aan de afname van de diffusiestroom j;
omdat E

kleiner wordt met het toenemen van de diameter
s
L~.h~
van de deeltjes wordt de aktiveringsenergieYgróter (par 2.3).
Klusters zijn groepen van deeltjes die sterker met elkaar dan
met de verdere omgeving vergroeid zijn. Vooral bij 1280°C
zijn klusters duidelijk te onderscheiden. In fig 4.4 zijn
ook de diameters van de klusters (al<') opgenomen;de exponent m van ak is eveneens 3,S;klusters gedragen zich in het
sinterproces als deeltjes. De poriän in de klusters worden
zelfs geheel afgesloten;damptransport moet daarom als belangrijkste mechanisme voor de deeltjesgroei aangemerkt
worden.

4.5

Het versnelde sinterproces in Si.
Het versnelde sinterproces in Si wordt gekarakteriseerd
door nekgroei en deeltjesgroei. Bij nekgroei onderscheiden
we achtereenvolgens :
1

nekgroei start in de raakvlakken van de deeltjes

2

als de diameter van de nek (x) nadert tot de diamèter
van het kleinste deeltje aan de nek verloopt de nekgroei langzamer.

3

als het kleinste deeltje niet meer van de nek te onderscheiden is, vormen ze samen een nieuwe nek tussen twee
grotere deeltjes.

4

er volgt weer nekgroei.
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De deeltjesgroei in p. 4.4 betrof de groei van de gemiddelde deeltjesgrootte a;deze groei is een gevolg van de afname
van het aantal deeltjes, daarvoor geven we twee oorzaken:
1

verlies van de kleine deeltjes, die niet meer van de nek
te onderscheiden zijn.

2

samengroeien van deeltjes tot klusters.

Beide groeiprocessen zijn een oppervlakte proces en omdat
daarbij krimp achterwege blijft, kan de groei doorgaan en
de struktuur van de pil grover worden. Door oppervlakte
transport mechinismen wordt de porcusiteit plaatselijk verlaagd, de gemiddelde poreusiteit van de pil verandert echter
nauwelijks.
Nekgroei en deeltjesgroei worden begrensd (par 4.3,4);het
zijn

afhank~lijke

processen en we zoeken daarom een fasering

van het totale proces.
Naast de gemiddelde deeltjesgrootte ä uit par 4.3

defini~ren

we een gemiddelde nekdiameter x als volgt:x is de nekdiameter op de globale kromme

x(a) bij a=a in fig 4.2.

In fig 4.4 extrapoleren we de curve voor 1280°C naar 1 uur.
De relatie tussen i

en ~ met toev~eging van CuCl

resp 1280 ~ staat in fig 4.5.

2

bij 1230 ~

Wc konstateren dat de nekgroei aanvankelijk de deeltjesgroei
overheerst;na langere sintertijden gaat de groei gelijk op

x

t

ro~,--~2~D----~5D~~~~
deettjQSdlameter ~
figuur 4.5
vergelijking van deeltjesgroei
en nekgroei uit de resultaten.

afiguur 4.6
Temp era tuur- afhanke 1 ij kheid
in de verhouding tussen
nek- en deeltjes-groei.

-51·

of kan deeltjesgroei zelfs gaan overheersen. Verder konsta-

x

teren we dat bij lagere temperatuur
dichter tot a nadert
in de beschouwde sintertijden. In fig 4.6 staat het verloop
van x(ä) vs ~ zoals we dat bij verschillende T kunnen verwachten.
We onderscheiden bij het sinteren van Si twee processen
afhankelijk van de lengte van de materiaaltransportweg
een lokaal proces van nekgroei met daarmee samenhangend 't
verdwijnen van kleine deeltjes.
een ruimtelijk proces van het samengroeien van groepen
deeltjes tot klusters.
Omdat krimp achterwege blijft moet het materiaal van buiten~
af met oppervlakte-en damp-transport aangevoerd worden.
Het ruimtelijke proces verloopt daarom langzamer, vooral
in de aanva~g van het sinterproces.
De nekgroei wordt begrensd door de voorwaarde x
we generaliseren door

x

~

~a,

welke

ä;op den duur volgt de nekgroei

de deeltjesgroei.
De materiaalstroom J wordt kleiner bij lagere temperatuur
(par 2.3);de kans op depositie van materiaal in de nabijgelegen nekken is dan groter dan de uitgroei van meerdere
deeltjes tot een kluster (de C in (4-3) uit par 4.2 is
groter bij lagere T). Verder neemt j af· met VE s enE s zo d a t
de groei uiteindelijk stopt.
Volgens de indeling in fasen van Stuijts [i] komen we bij
het sinteren van Si niet verder dan de eerste fase. Met het
voorgaande besluiten we tot een tweedeling van deze fase:
fase la, fase van nekgroei tussen de deeltjes
fase lb, fase waarin nekgroei en deeltjesgroei met elkaar
in evenwicht zijn, waarbij de struktuur steeds grover wordt.
Bij lagere temperatuur gaat fase la verder door en de eindwaarde van de gemiddelde deeltjesgrootte is kleiner dan
bij hogere temperatuur.
Na fase la zullen de makroskopische eigenschappen nauwelijks meer verbeteren.
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5

Karakterisering van gesinterde Si-pillen.

5.1

Dichtheid van Si-pillen.

5.1.1

Materiaaldichtheid.

De materiaaldichthei~

6v

van Si-pillen is 0,50-0.52 t.o.v.

mas-

sief Si en deze verandert weinig gedurende het sinterproces;zowel het volume als de massa nemen af.
Vooral in de beginfase van het proces is eer een verlies aan
massa tot 3% door afvoer van damp uit de pil;de damp bestaat
va ter.

ui~

vluchtige afbraakprodukt en van.· het oxide en gasvormige

komponenten.
De volumeafname demonstreren we met de liniaire krimp van de
pildikte;de~e

staat uit tegen de sintertijd in fig 5.1.

Wc

zien

een geringe krimp tot 5% en de eindwaarde is onafhankelijk van
de temperatuur.
den hij

De oorzaak van deze krimp kan niet gezocht wor-

korrelgrens- en bulkdiffusie. want deze worden gestimu-

leerd door de temperatuur te verhogen.

figuur 5.1

•

linea1re krirnp
van de dikte
van de pil vs.
de sinterl:~d.

p

I= rl30'C

•

C~ u Cl :l...) FeC\3-.
toevoe<3i fiS

5.1.2

••

Oppervlakte-dichtheid.

We zijn gezien de toepassing meer geïnteresseerd in de
vlakte-dichtheid

Ss

opper~

van de pil. Na vlak slijpen zouden we door

lichtreflektie de oppervlakte-dichtheid kunnen meten zoals eerder door Raemaekers gedaan is

[33] .Echter de nekken zijn in on-

ze situatie nog zwak en breken tijdens het slijpen. Het oppervlak van de pil mag golvend zijn.

daarom meten we 8s aan het
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engeslepen oppervlak.

Ss af-

In de SEM kunnen we het piloppervlak zien (en daaruit

leiden) uit de reflektie van een brede bundel hoogenergetische
elektronen (25 kV);alleen de bovenste toppen van het Si-oppervlak zijn zichtbaar. Met behulp van het beeld uit secundaire
emissie van laagenergetische primaire elektronen (1,5 kV) kunnen we in de SEM dieper in het piloppervlak kijken, ook de
tweede laag deeltjes is zichtbaar. De
(o,7~0.1)

8 s gemeten uit reflectie

is lager dan die uit secundaire emissie

De verandering van

Ss met

(o.8~0.1).

de tijd lijkt afhankelijk van de geo-

metrie in de pil;met de vordering van het proces wordt de struktunr grover;de tweede laag komt dieper te liggen en draagt minder bij tot de oppervlakte-dichtheid.
5.2

Vorm van de Si-Rillen.
Tijdens het sinterproces trekken de pillen krom;we noemen de
pil bol als in de oven de rand op de drager rust en hol als de
rand los is van de ~rager. De afstand z tussen het vlak door de rand van een

~iloppervlak

en het midden van dat oppervlak staat

in fig 5.2 uit tegen de tijd;z is negatief voor een bol oppervlak.

10

Ö l~
i
k-rommin~ vdncle ~. 0
pil -tydeV1S het :;

.. •

?\

figuur 5.2

<:::A er
·-o
2..

sivrl:er-proees

srl:.uaties-che1s
voor eevt bolle
pi i is ~e~even.

r:::.-

I

L

.•

'N' ..20-

•

z~:~,l~~

1

. .

I

A

...
~

CD

t2.3a·c
+ t ó O.l ,O.Olt~O.D ï. FeC.I ~
QP

e•

o mp.tbp.Db~D.o"L (i.C.lz

*•

..

In de aanvang is z groot maar nadert daarna weer tot nul met
een grote spreiding.
We zoeken de verklaring in de makroskopische geometrie van de
pil. Voor de pil als geheel zijn de krommingen het grootst op
de rand en daar zal het sinterproces het snelst verlopen. De
geringe krimp die daarbij optreedt is voldoende om de geperste
poederpil te vervormen. Achtereenvolgens begint op het piloppervlak en tenslotte in de bulk van de pil het sintcrproccs.
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Mogelijk heeft de onregelmatige start van het proces materiaalspanningen in de pil ten gevolge, die andere eigenschappen
beïnvloeden.

5.3

Breeksterkte.
De stevigheid van de gesintarde pillen wordt macroscopisch
beschreven door de breeksterkte. Uit buigproeven met staven

[29] blijkt de buigsterkte û evenredig te zijn met de belasting M en omgekeerd evenredig met de diameter D van het

()""-'~a

proefstuk volgens

(

()

=

8 M L )
1T D~
De breeksterkte Sb van een plaat met dikte d

met de belasting M op het punt van breken

( 5 -l)
defini~ren

we

:

c5- 2)
Met Sbkunnen we de pillen uit de sinterexperimenten vergel~ken.
De pil, die op drie vaste steunpunten rust wordt van bovenaf
met een kogelkontakt belast. De belasting wordt kontinu opgevoerd tot de pil breekt(fig 5.3).

M

In fig 5.4 a,b staan de resultaten
van de breekproeven met gesinterde
pillen met toevoegingen van resp
en FeC1 , met de concentratie
2
3
en de temperatuur als parameter.

CuC1

Voor de nabehandeling bij
toevoeging van FeC1

3

93o•c met

is de zelfde

aanpassing gebruikt als in par 4.3

(4

tig s.3

pil

met

belastinq._ M

op het bovev\orpv-vlèlk.:. ~t
onderv~k ru.s't cp drie plA~.

uur,930°C) ........ (l uur,l230aC)

De breeksterkte stijgt in enkele
uren tot de maximale waarde en neemt daarna iets af.Dit
in overeenstemming met de konklusie, die we bij

is

fig 4.5 namen

na de beginfase zijn nekgroei en deeltjesgroei gelijkwaardig
en verbetert de kwaliteit van de pil niet meer,Mogelijk zijn
de spanningen in de pil t.g.v.
deze afname.

het kromtrekRen oorzaak van

De spreiding in de gemeten Sb is groot door de

onregelmatigheden in de pil.

Si is kerfbros, d.w.z.

het

kristallijne matcriaal breekt zonder deformatie(knapbreuk).
Vcrder heeft Si een lage kerfslagwaarde

(d.i.

nodig is om 'n proefstuk te breken op 'n kerf).

de arbeid,

die

Haarscheurtjes

en oneffenheden kunnen gemakkelijk de breeksterkte van de

-SS-

pil verlagen.
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figuur 5.4
Breeksterkte van Si-pillen. a. toevoeging van Cue~ bij
1130,1230enl280•ç. b. toevoeging van FeCl3- bij 1230'C en
me t na b eh a n de 1 in g b i j 9 3 o"c n a re s p 1 en 5 ' uur b i j 1 2 3 o·c
5.4

.

Verontreinigingen en materiaa1type.
Het Si-poeder heeft volgens de leverancier een maximale verontreiniging van 0 .lw% .(gewichts-procenten); de verontreiniging
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.

. 't

is hoofdzakelijk Fe. dat bij '-;: mal en van 't -.:Joeder

o;_1

deel-

tjes-oppervlak achterblijft. verder zijn ex nog sporen van
titaan en calcium.Door

~

spoelen in O.OlN

HCl-oplos~irig

zal

een deel van deze verontreiniging verdwijnen. Van de toegevoegde versneller blijft na het sinteren hoogstwaarschijnlijk
alleen (een deel van) het metaal achter(Fe resp Cu), want,
zoals in par 4.3 is verondersteld, verdwijnt er een deel van
de versneller in dampvorm uit de pil.
In tabel 6a zijn de eigenschappen van Si met datering van Fe
res~

geef~

Cu gegeven [24]. Tabel 6b

de maximale verontreini-

gingen van de pillen, die we kunnen verwachten;·

voor veront-

reiniging van Fe in ~ poeder is o.oSw% verondersteld als ma~mum.
TABEL 6a
Oplosbaarheid van Fe resp Cu in Si met de electrische
eigenschappen van het gedoteerde Si.
I

::::

h

0
h
..0

til

<1>+-l

+-' ctl

Cu

FeC1

0~

p,.

*)

w%

cm

-3

2. 8 10

s

de po sit:le

<1>

j?_.mono- Si
(2 7t)
(.ncm)

-3

-1
7.0 10 . 2.5 10 ló

i

3

energie
niveau
PI
>..
(eV)
+.1

2

(si 5 ·10 ~cwi~

ctl

til

0
h

Fe

· CBmax
( 1300°C)

0.3

N

E -0.55
c
E +0.40

N

E +0,25

0.015

p

E +0.50

N

1111

1.3 1 o

V

V

V

*)

i = interstitieel
s

=

substitutioneel

TABEL 6b
verontreinigingen in Si-pillen;electrische eigenschappen
metaal
soort bron conc.
toevoeg. conc.
( cm- 3 )
(w%)

type

(T = 12 3 0°C)

*)
Fe

FeC1

3

0.0

0.04
0. 1
Cu

CuC1 2 0.0

< 10 18
3 . 5 ·1 o'

Fe
8

8. 7 • 1 o'

<

8

l'il

? makr. (ncm)
(Shr sinteren)

N

0.60

N

0.56

N

<I

N

0.58

0.06

10 Fe
6.3·10 1g

N

0.48

0. 16

1.7·101q

N

0.58

0.3

3.1·1o't3

N

0.6

*)

veronh-etn ·,9,i ng
van f='e is alleen
bi i de. schone

pillen ·
aan~egeven
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al is dat

ma<Jr voor ·(ien procent, dan ls het Si nog verzsdigd van Fe
In pillen met toevoeging van CuCl

2
verzadiging van Cu in Si mogelijk.

is er daarnaast nog een

Het Si in de pil gedraagt zich anders dan mono-Si, omdat de
verontreinigingen zich op de materiaal-oppervlakken en op de
korrelgrenzen kunnen afzetten.
!let type van het materiaal in de pil wordt bepaald met de
thermokracht, door een temperatuur-gradient over het preparaat aan te brengen en de opgewekte spanning te meten. !Jit
het teken van de tl1ermospanning en de temperatuur-gradient
is het materiaal-type bekend, [30,35]. Omdat een meting niet
altijd n

eene~nduidige

bepaling van het type geeft, is de

meting in twee verschill1. nde

tempP.l~atuur-intervallen

uitgevoerd.

De thermokracht-metingen zijn uitgevoerd aan alle gesintarde
pillen uit experimenten met toevoeging van zowel FeC1
CuC1

als
3
; het materiaal blijkt steeds van het n-typ~ te zijn.

2
Volgens tabeJ

6a geeft Fe in mono-Si steeds n-type; Cu kan

zowel n- als p-type geven, echter Cu komt steeds in combinatie
met Fe voor. Gezien het resultaat van de thermokracht-metingen
zijn er twee mogelijkheden: Cu gedraagt zich als n-type verontreiniging of en dat ligt meer in de lijn der verwachtingen
de verontreiniging

(Fe) heeft aanzienlijk meer invloed op het

materiaaltype dan de toevoeging.
5. 5

Soortelijke weerstand van gesinterde Si-pillen.

5. 5. l

Meetmetode van van der Pauw.

De soortelijke weerstand

J

van de pillen is

ge~eten

volgens

de vierpunts-meting van van der Pauw. [36]. Op het preparaat
met dikte d worden vier kontakten op de zijkant aangebracht
(fig 5.5). Door de punten l

en 2 wordt een stroom r 12 gevoerd,

'

figuur 5.5
situatieschets voor de
v.d.Pauw-meting aan een
prepaat.
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waarbij tussen de punte,l 3 en 4 de spanni,lg V<·""' wordt gemecen;
'•"'
daaruit volgt weerstand:
(5-3a)
Na cyclisch verwisselen van de aansluitingen wordt de meting
herhaald :
(5-3b)
Volgens v.d.Pauw is de soortelijke weerstand
raat :

van het prepa-

Ttd
(
2 1 n 2 • R t,'l ;-4,"3 +

( 5-4)

f is een gegeven korrektie-faktor. die 1 is voor RI7.',4 1 /R 14 • 2 ..= l
•

I

I

)

IOJ

en die afneemt tot 0 naarmate de verhouding verder van l afligt.
Bij de toepassing van (5-4) moet volgens v.d.Pauw aan 'n aantal
voorwaarden voldaan zijn, o.a.

de kontakten moeten op de

rand bevestigd zijn en e n ohms karakter hebben; het preparaat
moet enkelvoudig samenhangend zijn.
Voor het poreuze gesintarde Si geldt de laatste voorwaarde
alleen makroscopisch. De metingen zijn uitgevoerd met drukkontakten dicht bij de rand van de pil. Volgens Moonen[37]
blijft (5-4) geldig onder deze omstandigheden.
We gebruiken de gemeten

?

(net als de breeksterkte) om de

sinter-resultaten te vergelijken.
5.5.2

Resultaten van soortelijke weerstand-metingen.

In fig 5-6a,b staat de? als funktie van de

sintertijd~~)

bij

verschillende temperaturen en kansentraties toevoeging van
res~

en FeC1 3 ; voor de nabehandeling bij 930 ~ is weer
2
de aanpassing uit par 4.3 gebruikt.
CuC1

Aanvankelijk neemt

~(t)

sterk af maar daarna volgt een ge-

leidelijke toename. Zowel de afname als de toename verlopen
sneller bij hogere temperatuur. Met toevoeging van CuC1

2

bij

1 2 8 0 o C wordt het min i mum a 1 binnen 1 uur bereikt • De )'Ct ) i s
voor pillen uit experimenten bij 1230

oe

met toevoeging van

FeC1

hoger dan die met CuC1 2 , wat kan samenhangen met het
3
verschil in nekgroei (par 4.3).
Voor pillen met nabehandeling bij 930°C met aanwezigheid van
FeC1 3 meten we een lager minimum in ?Ct) dan met een behandeling bij enkel 1230°C, De fijnporeuze struktuur van de pil
met een meer volledige nekgroei in de nabehandeling

heeft~

gunstige invloed op de afname van de soortelijke weerstand.
We veronderstellen twee oorzaken voor het verloop van
in fig 5.6a,b :
geometrie van de

~ekken

en deeltjes in de pil.

~(t)
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invloed van de verontreinigingen.
Voor een analyse van het verloop van f(t)
figuur 5.6

(j)

Soortelijke

0

weerstand

r;-.

van Sipillen
a.met CuC1 2 toevoeging.

~10

zetten

we~

model op.

®

~Sr

3

~

~ 2I

-· _j

toevoeging.

~

-~~~

b.met FeC1

~·

p

a_ I ~ .
- -- - ~--- I
~'i'\~
Ä-··---- jglasL~:.:~~~-'~--------------------t-------~

FeCI 3~~

o.1 o.OLt ~

12Bot

•

o

1230·c -•-~

•

I hr 12~ + q~ó'e -Y· -Jf· -V·
5hr-i2.3<5C + söc - - A- -A

0
0

•

5.5.3

Model voor fenomenologische hesehrijving van

J

(t).

De makroscopische soortelijke weerstand van poreus materiaal
kunnen we voorstellen als een parallel- en/of serie-schakeling
van c.lc afzonderlijke weerstanden van de deeltjes en de nekken.

-60liet poreuze gesintarde Si

stellen we schematisch voor Joor n

kubisch rooter van evengrote deeltjes, die met de zes naaste
buren door nekken aan elkaar zitten. (fig 5,7). De deeltjes
figuur 5.7
Model voor poreus
materiaal. Een
keten is met een
arcering
aangegeven.

benaderen we door kubi met ribbe a; de nekken stellen we voor
als blokken met doorsnede x en lengte px .

We kunnen p vinden met behulp van de volumedichtheid Sv(par5.1);
het totale vaste materiaalvolume is gelijk aan de som van de
deeltjes- en nek-volumina.

In 'n eenheidscel in het rooster van

zit~

fig 5.7 met volume V

c

deeltje en zes halve nekken naar

de naaste buren; daarvoor geldt
a

3

+

3 p x

3

V

V

c

(

c

a

p x

+

)

.3

(5-5)

materiaal van de nek behoeft niet

De samenstelling van het

hetzelfde te zijn als die van het deeltje in de aanvang van 't
sinterproces; ook de soortelijke weerstanden van de nek en 't
deeltje zijn dan verschillend,

res~ ~n

Voor de weerstand van een deeltje
=

?d
a

'fd
-a

a
2.

R

n

=

res~

en ?d·
nek vinden we dan :

?n P x
x

';1..

PS'n

=

.

(5-6)

x

Wc meten tussen I\ en B in het rooster van fig 5.7 de weerstand
welke een parallel-schakeling is van series weerstanden van
3

J c e 1 t j e s c n n c k k en . St e 11 en we •t aan t a 1 J e e 1 t j e s p c r c m g o 1 i j k
2
3
N3 , dan hebben we in een kubus van 1 cm te maken met N

parallele series per c~

van N paren deeltj~

en nek per cm.

De weerstand tussen het boven en ondervlak van de kubus is
tevens de soortelijke weerstand; in dit model

l
R

=

N

2

=

1

(5 -7)

()
)

Volgens de definitie van N geldt

-I

N

=

(p x + a)

(5-8)
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met

(5·-6,8)

volgt uit:

\J d

(p x +a)

5.5.4

Analyse van

(S-7)
+

a

P s-'n

c5-9)

x

)?Ct)

Geometrie van de pil.
In de fase van de nekgroei zal de weerstand van de nek afnemen
en dus ook de totale soortelijke weerstand van de pil ?Ct).
Na de beginfase in het sinterproces houdt de nekgroei gelijke
tred met de deeltjesgroei en zal het groeiproces geen invloed
meer hebben op

~(t).

Als de nekgroei in een latere fase achter

blijft op de deeltjesgroei, kan dat de toename van
;'.laren.
Bij

~(t)

ver-

lagere sinter-temperatuur nadert de nekdiameter dichter

tot de deeltjes-diameter (par 4.5); de totale weerstand vmde
nekken zal daar lager worden. Dit is in overeenstemming met
't lagere minimum in de soortelijke weerstand, die we meten
aan pillen, die bij een lagere temperatuur gesinterd zijn.
Invloed van de verontreinigingen.
In de eerste benadering veronderstellen we dat het materiaal
homogeen is m.a.w. dat de soortelijke weerstand

over~

gelijk

is : C? d = <?n = <?d,n . Voor voor de afmeting van het deeltje
en de nek nemen we de gemiddelden uit resp par 4.4 en 5 :
a=a
met

In het beschouwde gebied vinden we voor p

,x=x

(5-5)

: p

o.B. De benadering
.

wc gelijk aan Jo gemeten C)Ct) .uit
I n f i g 5 • 8 s t a a t \)d , n ( t ) vs. t

Q
)m uit het model
fig 5.6n,b.

stellen

e r e k end v p o r ·' pi 11 en me t Cu C 1 2
0
toevoeging bij resp 1230 en 1280 C. Voor experimenten met de
.:W

I.D ...........--.--.--y--.....-.,.-.....-....--r-...-...-...,.-...,.-~-r--r-~...,...,

figuur 5. 8
Soor>teli,il<.e
weerstand van
't pilmateriaal
naar b ere:ken1:ng
met t model var
j'iguur 5. ? ,

.1 . .!.
12 • 9

\

•

o

qw-c ;o.Qt, ,s O.OlFeCl3
123o"C.;O.J6,o.ob.&o.o%CL(CI.z

JQ.8o"C;o.ob~o.o·~CuCI.2.
. -- -a
- :. :.. -o-

~----------~--------------~-.~-~~-

-

~

~
..,

~

~.05
(\

.J_,

0

8

24
t(T)
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.
~ c1
d
nabehandeling bij 9 3 0 °C onder
to0voeg1ng van ~e
3 veron er-

stellen we dat de
sinteren bij

~

konstant en gelijk aan de i

=

1230°C,met toevoeging van CuC1

2

na 1 uur

; de tijdsaan-

passing is gelijk aan die van par 4.3
De hoge ?d,n in de aanvang van het proces is een gevolg van
de verontreiniging in het rooster, welke dan op willekeurige
plaatsen als verstrooiings-centra fungeren. Voor lange sintertijden neigt de curve naar een vaste eindwaarde.
We veronderstellen nu dat pas na 16 uur bij 1230°C met CuC1

2

toevoeging de soortelijke weerstand in de pil overal gelijk
is

: Jn(16hr)

= ~d(l6hr).

Omdat het totale volume van de deel-

tjes groter is dan dat van de nekken,

zal fd het minst ver-

arderen; we stellen daarom <?c1 '""konstant"'
In figuur 5.9 staat ~n(t1 voor O.l6w% CuCl
figuu.L" 5. fJ

usf-'-

herek~ning
a

2

bij

l230°C.

.,...,î'"""'T,--,...,......1.1'............._....T""""'I--r"--..,......,r"""'""""....,__,......,

Soorte l1:jke
?Jan
't nekmateY'1:aal
naar
me t 't m 0 e t 7) a n
fia s. 7 ..
UI
rekening houdend
.
met de plaats
·van de verontre1:nigingen.
uJe ers tand

~d,n(l6hr)::o.I8Dcm.

-o.2L-

~~~~~~==~---K·~n

~~

)'d,n

Door de ordening van de verontreinigingen in de nek bereikt
de soortelijke
weerstand
-

0
Jn

een minimum, door diffusie worden

de verontreinigingen over de nekken en deeltjes verspreid.
Bij hogere temperatuur gaat deze diffusie sneller.
De

)d

bij 16 uur uit fig 5.9 staat in tabel 7. vergelijken
,n
we deze uitkomsten met de~ voor mono-Si met datering in tabel
6a dan zien we dat )d,n(l6hr) uit experimentele resultaten
bij 930 °C lager is dan~; terwij 1 deze voor CuC1
3
2
toevoeging bij 1230°C een orde groter is dan 9CSi met maximale

met FeC1

datering Cu).Dit is mogelijk 'n gevolg van de lagere diffusie
bij lagere temperatuur.
TABEL

7

Soortelijke weerstand
van het materiaal van
de pillen met verschillende verontreinigingen

minimum
metaal
chloricft. J>makr ?n ,d
Fe 0 0 i. 0.37.00. 0,09
004 0. 2 9 - o.07

na 16uur
?makr <) d, n
0,60
0. 16
0. 13
o.48

·--- - - - - f - - -

Cu

00 0. 59.
016 o.59.

0. 16
0. 16

1.2
o.70

o.32
o.l9
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6

Diskussie en Konklusie.
;w;,.,.,,!~'--~~·>'!··--.:·,~··~
~-'W'<:J.>"'~:.~.,,.-0~,.,·;'!;

In het sinterproces van Si is een reducerend milieu nodig om
de oxidehuid van de deeltjes af te breken;daarna kunnen de toe-gevoegde versnellers de oppervlaktetransportprocessen bevorderen.
Bij temperaturen van 1000 tot 1300°C is HCl-damp. mits in voldoende concentratie aanwezig 1 geschikt om het oxide van het
deeltjesoppervlak te verwijderen.
Toevoer van HCl-gas in de reaktorruimte is mogelijk, maar er
is een hoge concentratie nodig om door gasdiffusie voldoende
HCl in de pil te krijgen;HCl-gas is geschikt voor de verdichting

Cu: Sn en Al in (de buurt
van)de pil geven met H2 bij temper2turen boven 1000°C HCldamp. De chloorsilanenp die door de reaktie van HCl met het deel-

van het oppervlak. Ch ori en van Fe

1

tjesoppervlak gevormd wordenp zijn de versnellers van het damptransport. De metalen uit de gebruikte chloriden, maar vooral Fe
en Cu, versnellen de oppervlakte~iff~ste.
Bij 1030°C met toevoeging van CuC1
ces te starten, terwijl er bij

is 16 uur nodig om het pro~

2
l280°C een half uur voldoende is.

Na deze voorbehandeling kan het sinterproces bij temperaturen
beneden 1000°C voortgezet worden,
4
Het sinteren van Si beneden l300 C gaat nauwelijks verder dan
de eerste fase. Het is een oppervlaktetiánsportproces waarbij
de krimp

ze~r

gering is. Het proces wordt gekarakteriseerd door

nekgroei en deeltjesgroei.
Nekgroei wordt bevorderd door:
gebruik van kleinere deeltjes
verhogen van de temperatuur en daarmee de diffusie van materie
de aanwezigheid van chloorsilanen in de atmosfeer,en neemt
toe met de concentratie ervan
de aanwezigheid Cu bij temperaturen boven 900°C of van Fe
boven 123o·c.
De nekgroei is een aflopend proces omdat de gradiënten op het
oppervlak tussen nek en aangrenzende deeltjes kleiner worden.
Het verloop in de sinter-tijd iS gelijkvormig onder verschillende kondities;op grond van de beschrijving van Kuczynski kunnen
we voorzichtig konkluderen:in de nekgroei is aanvankelijk damptransport dominant en in de eindfase oppervlakte-diffusie.
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Deeltjesgroei vindt plaats in een poeder met een spreiding in
de grootte van de deeltjes;hij wordt bevorderd door:
verhogen van de sintertemperatuur
de aanwezigheid van chloorsilanen in de damp en neemt toe met
de concentratie daarvan.
Ook deeltjesgroei is een aflopend proces omdat de

gradi~nt

tus-

sen de oppervlakken van de verschillende deeltjes kleiner wordt
naarmate de spreiding in de deeltjesgrootte afneemt. Het verloop in de tijd is gelijkvormig, Damptransport draagt meer bij
tot deeltjesgroei dan oppervlaktediffusie omdat damp niet aan
het oppervlak gebonden is.
gelijkvormigheid in de mechanismen van zowel de nekgroei als
de~ltjesgroei hangt mo elijk samen met de vrijwel gelijke aktiD~

veringsenergie van opper~~akt0difiusie en dampdepositie uit vers c h i 11 ende c h 1 oor s i 1 a n. en ., naar Kroon [ 9] .
In hetteerste fase sinteren van Si onderscheiden we twee delen:
fase la:fase van de nekgroei tussen de deeltjes
fase lb:fase waarin nekgroei en deeltjesgroei met elkaar in
evenwicht zijn en waarbij de struktuur steeds grover wordt.
De gesintarde Si-pillen hebben de volgende eigenschappen:
ze zijn krom door een inhomogene start van het sinterproces
de maximale breeksterkte is een kwart van de breeksterkte
van mono-Si en wordt bereikt na de beginfase van de nekgroei
(~5

uur)
bij een volumedichtheid van ruim 50%. die nauwelijks verandert gedurende het proces_ meten we met behulp van de SEM
een oppervlaktedichtheid van 0,70-0,85;met toenemende vergraving van de struktuur worden de hoogteverschillen in het oppervlak groter
het materiaal is zonder verdere toevoegingen n-type en de
soortelijke weerstand heeft een minimum tussen 0,3 en 0.6~m
na de beginfase;bij langere sintertijden neemt de weerstand
toe mogelijk door diffusie van verontreinigingen in de deeltjes.
Het beste uitgangspunt voor verder onderzoek naar een geschikt
substraat voor een

Si-z~nnecel

is een fijnporeuse Si-pil,

Deze verkrijgen we door een sinterproces met versnellers bij
6

~

temperaturen beneden 1000 C nadat boven 1200 C het oxide van het
deeltjesoppervlak verwijderd is.
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Ve r b et e r i n g v a n S i

~

p i :i. l en i n i1 u 'i:: k ad e :c v

substraat van een Si-zonnecel richten

zi~h

de eis0n voor een
op:

het verdichten van het oppervlak van de fijnporeuse pil;mol

gelijkheden daarvoor zijniporiän aan het oppervlak dichten
met CVD, dit is te vergelijken met de klustervorming in het
sinterproces;dit proces is met succes uitgevoerd in grofpareuse Si-pillen met aanvoer van jodium-silanen van buiten af en
en als lokaal transport met enkel jodium [3S]
~

I

nichtslibben van de porien aan t

oppervlak met fijne poederdeeltjes en opnieuw sinteren [39]
aanpassen van ci.e elektrische eigenschappen;door toevoeging
van B (evt. borax) kan het materiaal p-type worden met een
lage soo:;telijko we

i~:?

nr;.:.,

Voor een beter begrip van het vers elde sinterproces in Si-poeder is een verdere studiA nodig naar de afhankelijkheid van de
deeltjesgrootte en de spreiding daarint de temperatuurt sintertijd en soort en concentratie van de toevoegingen;een optimalisering van het proces is dan mogelijk.
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bijlage 1
Afleiding (2-10)

:

=
=

:11 :Os

Onsager's relatie
volgens [5]
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waarin E0 staat voor alle energie-termen die konstant zijn
gedurende het proces. Es is de variabele vrije energie.Dan
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