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RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo a análise do com
portamento plástico de amostras de LiF submetidas á implantação 
iônica e radiações (Raios-X e Raios-Gama).

0 estudo foi realizado através da associação entre as 
técnicas de dureza Vickers modificada (H*p, fotoelasticidade e 
ataque químico. Esta combinação revelou-se muito útil em fun
ção da maior quantidade de informações obtidas, principalmente, 
quando o uso de uma única técnica ê de certo modo limitada nas 
medidas de variação da plasticidade de amostras cristalinas.

-  ~  íDesta combinação, foi possível obter-se a relação y=
onde l ê  a medida do alcance do padrão de distribuição das dis- 
cordâncias e d é a diagonal de impressão, que é muito mais am
pla nas informações sobre o comportamento plástico das amostras 
estudadas.

A partir dos resultados obtidos, verifica-se que existe 
uma alteração bastante significativa na plasticidade das amos
tras implantadas e das irradiadas. Esta modificação no compor
tamento plástico produz na superfície das amostras de LiF implan 
tadas, uma fragilização de caráter anisotrõpico. Entretanto , 
nas irradiadas esta não foi verificada nas doses usadas.

Nas amostras implantadas com N 2 > ê verificada a valida-
x



de da relação t aP®'^ dentro dos limites de dose usadas(1x10^
2 17 2íons/cm a 1x10 £ons/cm ). Podemos ainda relacionar nas mes

mas a mobilidade das discordâncias com a dose recebida, através 
da relação An D a A.

Para as amostras irradiadas também foi possível verifi
car a validade da segunda relação.
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ABSTRACT

The present works objective is the analysis of plastic 
behaviour of LiF samples subject to ionic implantation, X and
Y irradiation. Modified Vickers hardness (H*p, photoelasticity 
and chemical etching tecniques were employed to develop this 
study.

This combination, itself, reveals to be useful due to 
the larger amount of information obtained, mainly because when 
only one technique is used, the measurement of variations in 
plastic behaviour of crystal samples is limited.

From this combinations, it's possible to attaim the
%Y = 3  relation, that offers more extensive informations about 

the plasticity of the studies samples, where i. is the measure 
of the dislocation range and d is the measure of the piramidal 
edge.

This work results a significant change in the implanted 
samples plasticity and this also happens in the irradiated 
samples.

These modifications in the plastic behaviour render the 
samples fragile, although anisotropic, only for LiF. This does 
not happen in the irradiated samples in the used doses.

13 + 2 17In the samples implanted from 10 ions/cm to 10
xii



ions/cm^ of N^/ the validity of the A a P^'^ relation is 
verified and a new relation of An D a A is established.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 PLASTICIDADE

Uma deformação elástica em cristais, ocorre quando a de 
formação desaparece completamente após ter cessada a solicita 
ção.

Para situações em que é ultrapassado determinado limi
te, o cristal começa a apresentar um movimento relativo de pia 
nos atômicos, ficando com uma deformação residual permanente meŝ  

mo apõs ter cessada a solicitação. Esta deformação residual mes 
mo apõs a retirada da solicitação é chamada de deformação plás
tica. A habilidade do cristal sofrer este tipo de deformação 
varia em função da natureza do mesmo e da histõria termo-mecâni 
ca da amostra. Este comportamento plástico apresenta porém ain 
da componentes de natureza elástica.

A plasticidade deve por sua vez ser distingüida do regi^ 
me anelãstico. Era tal situação o espécimen pode em alguns ca
sos apresentar um comportamento muito semelhante â histerese,re 
tornando â sua forma original, porém, num regime diferente.

A descrição matemática da teoria da plasticidade se tor 
na mais difícil que a descrição do comportamento de um sólido 
elástico, pois, a deformação plástica não é um processo reversí 
vel como a deformação elástica.



Os primeiros trabalhos sobre a plasticidade na área de 
ciência dos materiais foram abordados sob o prisma mecânica do 
meio contínuo. Contudo, trabalhos que se utilizam de um modelo 
que leva em consideração a estrutura discreta da rede cristali
na, foram surgindo na medida da evolução do conhecimento destas 
estruturas.

A mudança na forma de um corpo não ê somente conseqüên
cia apenas da plasticidade. Por exemplo, escoamentos de planos 
atômicos localizados podem concentrar tensões, estas são realça 
das nas regiões de contorno dos mesmos, muitas vezes resultando 
em micro-fraturas que também produzem alterações na forma.Trans 
formações internas na estrutura de um corpo acompanham os pro 
cessos de escoamento plástico , modificando propriedades quí 
micas, elétricas e magnéticas, levando a situações que apenas 
recentemente tem sido analisadas.

A resistência â deformação plástica , antes de tudo, 
depende da energia das ligações químicas entre átomos ou gru
pos de átomos adjacentes que existem na estrutura cristalina,co 
mo ocorre na região elástica. Além disto, a disposição do pa 
drão atômico tem a sua importância devido ao movimento relativo 
entre átomos ou grupos de átomos adjacentes. Outros fatores po 
dem ter uma grande influência no comportamento plástico, como 
por exemplo as impurezas. Cristais que não são puros, tem suas 
propriedades mecânicas substancialmente alteradas. Bombardeamen 
tos com partículas (danos por implantação iônica e radiações) , 
introduzem defeitos na estrutura cristalina que aumentam a re 
sistência á deformação plástica do cristal. Isto é, os estados
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de agregaçao de impurezas ou defeitos induzidos por danos de ra 
diação ou implantação iônica são muito importantes, porque par 
tículas ou defeitos que distorcem a rede cristalina, atuam como 
pontos que evitam escoamentos normais aumentando a resistência 
mecânica do cristal. Existem ainda outros fatores que são im - 
portantes para caracterizar-se o comportamento plástico dos ma 
teriais. Um desses fatores que deve ser levado em consideração 
é a temperatura. Certos materiais, como o Si e o Ge,apresentam 
â temperatura ambiente comportamento frágil e somente apresentam 
plasticidade acima de determinada temperatura (T > 400°C),enquan 
to que cristais como o NaCl tem comportamento plástico já â tem 
peratura ambiente. Um outro fator i a dependência do que acon
tece sobre a superfície do cristal ou na sua vizinhança. A títu 
lo de exemplo para esta situação podemos citar novamente o caso 
do NaCl, que em presença de água torna-se mais susceptível á de 
formação plástica.

0 modelo que será usado para descrever o comportamento 
plástico das amostras de LiF submetidas â deformação, após im
plantação iônica e radiações X e Y, leva em conta a natureza dis 
creta da estrutura. No mesmo, considera-se a deformação plãsti 
ca como sendo devida ao movimento de imperfeições da estrutura 
cristalina denominadas discordâncias, assim como a influência 
das interações entre estas próprias e entre estas e outros de
feitos (discordância-soluto, discordância-vacância, etc...). A 
natureza deste trabalho exige então uma descrição detalhada de 
algumas propriedades básicas destas imperfeições, o que será fei 
to no capítulo seguinte.



Na análise de propriedades mecânicas de um cristal sub
metido a danos de implantação iônica e radiações ( X e Y) foi uti 
lizado o LiF, porque o mesmo durante muito tempo foi campo de 
prova para propriedades mecânicas e estas podem ser facilmente 
encontradas na literatura. Além disto, este material tem sido 
também usado como base de diversos dosímetros para radiações.
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5

2. DISCORDÃN CIAS

A teoria das discordâncias já existe desde o início do
século através do estudo das propriedades elásticas de macrcr-dis
cordâncias em meios isõtropos contínuos devido aos trabalhos de
VOLTERRA^^ e SOMIGLIANA^^ . Além destes, tivemos ainda o estu

(3 4)do efetuado por SCHMID et al sobre deformações plásticas em
metais, onde estabeleceu-se uma lei que diz: "Um sistema de de£ 

lizamento inicia-se, quando a tensão de cisalhamento alcança um 

valor crítico que é independente da tensão normal". De modo que 
em sistemas equivalentes de deslizamento, o movimento começa na 
quele que tiver a maior componente de cisalhamento atuando ne
le. Porém/ nesta lei estabelecida por SCHMID e colegas, verifi 
cou-se que não foi levada em conta a existência de uma força de 
vido ao tipo de estrutura envolvida (que tende a impedir o movi 
mento), ocasionando o aparecimento de componentes normais de for 
ças que caracterizam a fluência. Além do mais, os valores obti 
dos experimentalmente eram muito abaixo dos calculados pelo pro 
cesso imaginado. Contudo, as discordâncias permaneceram como
uma curiosidade matemática até que O R O W A N ^ , P O L A N Y I ^  e TAY-

(7) ~LOR , independentemente sugeriram que a existência das imper
feições cristalinas observadas, eram a configuração correspon-

_ (8) dente ãs discordâncias e já em seguida PEIERLS mostrou o por
que dos valores da tensão crítica serem baixos. Com isto veri- 
ficou-se a importância fundamental das discordâncias na mecâni 
ca dos cristais, pois, elas reduzem a força necessária que cau
sa um movimento no sistema.



A discordância pode ser vista como um defeito de linha 
unidimensional,de modo que a mesma ê o limite de distúrbio lo 
calizado da rede que separa a região deslizada da não desli
zada. As. discordãncias podem ser caracterizadas por dois tipos 
básicos: as discordãncias em cunha ou aresta e as discordân-
cias em hélice ou espiral, simbolizadas respectivamente por 1 e
S.

A figura 1, nos dá a idéia do deslizamento que produz 
uma discordância em cunha, numa estrutura cúbica simples.

6

Figura 1 - Discordância em cunha produzida por desliza
mento •

A linha ÃD ê a linha de discordância em cunha que separa a re 
gião deslizada da não deslizada.

Uma outra maneira de se representar esta situação ê dada pela 
figura 2, onde aparece a configuração atômica em torno da dis
cordância em cunha.
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4e«liíum«rih

Figura 2 - Arranjo atômico num plano normal a discordân 
cia em cunha.

Para o caso de uma discordância em hélice, tem-se a si
tuação representada na figura 3.

Figura 3 - Deslizamento produzido por uma discordância 
em hélice .

Onde novamente AD ê a linha de discordância em hélice que sepa 
ra as regiões deslizada e não deslizada.

A representação atômica deste tipo de discordância ê dada pela 
figura 4.
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Figura 4 - Arranjo atômico num plano paralelo a uma dis 
cordância em hélice, o-ãtomos acima do plano 
de deslizamento e •-átomos abaixo do plano 
de deslizamento.

Ocorre porém na realidade um caráter misto nas linhas 
de discordância, de modo que a representação genérica ê dada 
pela figura 5.

c°Cófer
àéics C m

Cor,of-Cr 
C<">ho

Cfjr)

Figura 5 - Caráter misto de uma linha de discordância.



Uma completa descrição de uma linha de discordância num 
cristal ê aigo bastante complicado. Esta linha, tem certa dire 
ção e em certas estruturas a sua posição central exata em rela
ção â mesma ê de suma importância, afora outros detalhes em re 
lação â sua mobilidade. Porém, muitas propriedades dependem ape 
nas da direção e magnitude do deslocamento.

Para descrever o comportamento de cada segmento de uma 
linha de discordância, faz-se o uso do vetor de Burgers (È). 0
mesmo é definido pela falha num circuito em torno de uma parte 
da estrutura que envolve a linha de discordância.
Por exemplo, se iniciarmos um circuito num ponto da rede,traçan 
do no sentido horário (arbitrário) um caminho de ãtomo para ãto 
mo, de modo a percorrer distâncias iguais em cada direção, vere 
mos que no final do caminho o circuito não será fechado (confor 
me figura 6).

9

Figura 6 - Circuito de Burgers. a) em torno de uma dis
cordância em cunha; b) em torno de uma dis
cordância em hélice.

O vetor b (vetor de Burgers), de uma discordância mede entao e£
ta falha de fechamento no circuito, sendo orientado do fim para
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o início do caminho.

Verificamos também através da figura 6. que para o caso 
de discordância em cunha o vetor de Burgers é perpendicular à
linha de discordância e no caso da discordância em hélice o me£
mo é paralelo â linha de discordância.

A representação conveniente para o vetor b se faz atra
vés dos índices de Muller, de maneira que:

|b| = - / h 2 + k2 + Si2

onde a ê o parâmetro da rede e N é um fator de normalização. 
Para detalhes maiores em relação âs propriedades do vetor de Bur

(9)gers, basta consultar GILMAN

A combinação entre os planos e direções de deslizamento 
formam o sistema de deslizamento. Para estruturas do tipo NaCl, 
B u r g e r s , determinou as direções <110> como sendo a mais 
simples e curta direção de deslizamento. Nestas direções, tere 
mos a linha mais compacta de íons de mesmo sinal, e se 
qualquer plano de íons que contém esta direção é deslocado, ha
verá uma restauração completa da estrutura cristalina original.

Para o LiF, o sistema primário de deslizamento é desig
nado por {110} <ll0>. Em alguns casos pode existir a ativação
de sistemas secundários de deslizamento {001} <110>,segundo GIJj

(13) +MAN . Porém, tal sistema tem uma componente crítica de ten
são de cisalhamento três vezes maior que a do sistema primário. 
A representação do sistema de deslizamento primário do LiF,é es
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quematizaao na figura 7.

Figura 7 - Arranjo do sistema de deslizamentos no plano 
(001) ao LiF.

Onde, a representação dos sistemas de deslizamento {IIOJ^qO são 
as discordâncias em cmnha e {110}^o as discordâncias em héli
ce.

2,1 DISCORDÂNCIAS NO LiF

Sabendo-se que o LiF apresenta uma estrutura do tipo 
NaCl, conseqüentemente o seu sistema de deslizamento primário é 
dado por {110} <ll0>. A representação de uma discordância no 
LiF em relação ao vetor de Burger ê:

£ = f  [no]

onde a é o parâmetro da rêde da célula unitária e 1110 | ê a di
reção de deslizamento.

A figura 8 apresenta uma camada de íons no plano (001)
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na estrutura do LiP.

o#o o ° O °

v v w v >o o o o o o
o W o V o

o o o o o o

CIIOI

CltO]

Figura 8 - Plano (001) na estrutura do .biF. 
o anion.

cãtion

Para representar esquematicamente a configuração de uma discor
dância em cunha, basta introduzir um plano extra de íons,confor 
me figura 9, onde a direção [l00] e a de íons de sinais opostos 
alternados.

\
•  •  •  •  •  <
. O O O A O  

O  O  O  O  O
o ooo  o 
o o  o  o

: * * * :

✓

Cl IO ]

CIIOI

Figura 9 - Discordância em cunha pura {110}<110>, na e£3 
trutura do LiF. • cãtion; o anion.



Conforme figura 9, a introdução de dois semi-planos extras per
pendiculares ao plano de deslizamento e terminando no mesmo, de
terminam a discordância em cunha (ver fig. g pg. 12). Porem ,

(14)existem ainda dois planos equivalentes representados por B
e C, que nada mais são do que os planos {100}. O movimento da 
discordância em cunha pura é obtido quando desloca-se na figura 
9 um plano de íons, na distância É/2 e a sua representação fi
nal ê dada pela Figura 10.

IA
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moj

iiloj

Figura 10 - Discordância em cunha pura, apõs ter sido 
deslocada para a direita de É/2.

Um outro detalhe que surge, é que em função da natureza 
da estrutura do cristal (iônica), ê a linha de discordância po 
der apresentar partes com características de cargas elétricas 
localizadas, porém a neutralidade do cristal como um todo não é 
alterada.

Para uma discordância em hélice, o vetor b e o  vetor deŝ  

locamento estão na mesma direção, de modo que b = — <H0> é nor
mal ao plano {110}. A configuração iônica de dois modos para

•  • • • • •
O  C> O  O  O  •  • • • • •O  O  O  O  O  • • • • • •o o oo o•  •  •  j Ê H êO  O  O  O• • • • • o o o o
•  •  •  •  •



discordâncias em hélice puras ^  , são apresentadas nas figuras 
11 e 12.
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Figura 11 - Discordância em hélice pura, para a estrutu 
ra do LiF, modo I

• cation^ imediatamente acima » cation T idem 
o anion J do plano de desliz. □ anion J abaixo

» - O - *
inoj

cooij

Figura 12 - Discordância em hélice pura, para a estrutu 
ra do LiF, modo II

• cation \ idem acima • cation I idem
o anion J ° anion J abaixo



Uma discordância em hélice como na configuração da figura 11, 
tem íons de sinais diferentes muito próximos reduzindo com isto 
a energia de Madelung, mas aumentando a energia de sobreposição. 
A configuração dada pela figura 12, i a mais provável para a dis 
cordância em hélice (segundo HIRTH e L O T H E ^ 8^). Em ambos os mo 
delos o potencial periódico ê idêntico, exigindo a mesma tensão 
de cisalhamento, ou seja sobrepassagem de íons de mesmo sinal.

Cálculos detalhados da configuração iônica do núcleo de 
discordâncias, usando-se o modelo de Bohr, aparecem nos traba
lhos de ARAIN e PUGH*16^, HUNTINGTON et al*17"18*, GRAZER et 
al e SANDERS^8 .̂ Em todos os trabalhos ocorre a enfatiza- 
ção na determinação da estrutura do núcleo das discordâncias e 
a conseqüente determinação da energia de ativação das mesmas.

2,2 CAMPO DE TENSÃO EM TORNO DE UMA DISCORDÂNCIA

Uma discordância naturalmente produz um certo campo elás 
tico na sua vizinhança. Se ê desprezada a natureza anisotrõpi 
ca do cristal e considera-se o limite da elasticidade linear, é 
possível derivar o campo elástico na vizinhança da mesma, atra
vés das componentes do tensor das tensões.
A figura 13a representa uma discordância em hélice esquematiza-

(21)da através de um anel cilíndrico . Uma deformaçao cisalhante 
eQz é produzida por todo o anel.

15
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Figura 13 - a) simulação cilíndrica de uma discordância
em hélice;

b) idem, discordância em cunha.

Esta deformação tem uma magnitude dada por:

I b I
0z 2ür (1)

onde b é o vetor de Burgers na direção z .

A tensão correspondente serâ:

P 2ür ' (2)

sendo y o módulo de cisalhamento.

Todas as outras componentes de tensão são nulas pois;nenhum de£ 
locamento é produzido nas direções x e y. Também o campo de ten 
são ê simetricamente radial, de modo a ser independente de 6 .



~ — «» (22)Através de relações matemáticas simples , podemos descrever
as componentes do tensor das tensões de uma discordância em hé
lice como sendo:

17

y |b
axy 2n 2 2x + y

<3>
= y|b| x 

'yz 2n x2 + y2 ’

sendo estas duas componentes de natureza cisalhante.

Para uma discordância em cunha, conforme figura 13b, o 
campo de tensão ê muito mais complexo do que o da discordância 
em hélice. Para uma deformação planar teremos quatro componen
tes do tensor das tensões, sendo três normais e uma cisalhante:

2 . 2 ,V I b | (3x + y )
a = - - - - -  yxx 22 2 o 9 9211 (1—v) (x + y2) 2

I £ i / 2 2 vv I b | (x - y )
c
yy 2 n d-x>) (x2 + y 2 >2 '

(4)

Mv|b| 1
°2Z = (1 v) Y <X2 + y2)2 '

y|í| (x2 - y2)
= 2n (l-\>) * (x2 + y2)2 '

onde v ê o coeficiente de Poisson e b ê na direção x.



2,3 ENERGIA ASSOCIADA À UMA DISCORDÂNCIA
18

Energia ê armazenada em qualquer meio elástico que este
ja sob a ação de tensão. Esta energia de deformação pode ser dî

(21)vidida em duas partes :

e t * e n  + EDE • <5>

Onde EN é a energia do núcleo da discordância e E^E é a energia 
de deformação propriamente dita. A energia EN , devido ao nú
cleo de configuração da discordância {curto alcance), é de difí 
cil interpretação. Na maioria dos casos esta energia é despre
zada por simplificação, pois o seu valor é pequeno em compara
ção â energia de deformação elástica. De modo geral considera- 
se a energia elástica por unidade de comprimento de uma discor 
dância como sendo :

E « o y b2 , (6)

com 0,5 < a < 1,0.

2 A  FORÇAS ENTRE DISCORDÂNCIAS

Quando tensões suficientemente altas são aplicadas so
bre vim cristal que contém discordâncias, estas podem mover-se e 
provocar deformações por deslizamento. Geralmente os campos 
elásticos de duas discordâncias que interagem entre si »produzem 
atração ou repulsão entre as mesmas. Com isto são produzidas



combinações que resultam em vacâncias e ãtomos intersticiais.

As interações entre discordâncias podem ser visualiza - 
das a partir do conceito de que, a ação de uma força implica na
realização de trabalho quando a discordância caminha. Em fun-
~ (22) çao do que interessa neste trabalho , ê considerada uma sim

plificação nas interações entre discordâncias, de modo a ter-se
duas discordâncias em cunha de mesmo sinal, pertencentes ao mejs
mo plano de deslizamento e paralelas entre si, conforme figura
14.

Figura 14 - Discordâncias em cunha, paralelas, retas e 
infinitas.

Os resultados obtidos para esta situação são:

F = o |b , x x y 1 1

F = o b > y x x 1 1
(7)

onde Fx é a componente de força na direção comum de deslizamen
to e Fy i a componente perpendicular ao plano de deslizamento . 
Substituindo a equação (4) na equação (7), prontamente temos:



Fy =
y Ib| y(3x + y )

2n(l-v) (x2 + y2)2
(8)
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Como uma discordância em cunha move-se somente no plano contido 
pelo vetor de Burgers e a linha da discordância, a componente Fx 
determina o tipo de interação^22^ . Por exemplo, se X > y hâ re
pulsão, se x <y hâ atração, e se y =0 há sempre repulsão.

2.5 RESISTÊNCIA DA REDE AO MOVIMENTO DE DISCORDÃNCIAS

Na determinação da energia elástica associada a uma dis 
cordância, não foram levados em consideração efeitos devidos â 
periodicidade e natureza discreta da rede cristalina. Porém,in 
tuitivamente ê de se esperar que surjam efeitos devidos a estas 
características suprimidas. A rede cristalina tem um potencial 
que indica a posição mais favorável para a linha de discordân - 
cia. Isto significa que, discordâncias tendem a assumir confi
guração retilínea, localizando-se nas depressões do potencial da

— (23)rede, apresentando então uma energia mínima

Supondo-se uma linha de discordância paralela a uma fi
la compacta de íons numa estrutura cristalina cúbica simples.Pa 
ra a discordância efetuar um movimento de translação perpendicu 
lar a esta linha, a mesma deve saltar de vima depressão para ou
tra da energia potencial ultrapassando uma barreira de altura 
E (energia de ativação). Porém, esta ultrapassagem como um todo 
para a linha de discordância ê improvável. O que ocorre é que, 
pequenos segmentos da linha de discordância sofrem o processo



de ultrapassagem nas depressões do potencial. Estes pequenos 
segmentos da linha de discordância constituem-se em elementos 
da ação da deformação plástica. O movimento de uma dobra da li 
nha de discordância por uma distância interatômica gera um de 
feito denominado dobra (Kink).

A resistência da rede ao movimento da linha de discor -
dância, pode ser estimada usando-se o modelo proposto por FREN

(24)KEL e KONTOROVA . O modelo considera o movimento de uma su 
cessão de átomos ligados por forças quase elásticas de um subs
trato com o mesmo tipo seqüencial de átomos, formando um campo 
de força periódico, conforme figura 15.
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Figura 15 - Modelo de deslizamento segundo Frenkel e Kon 
torova: a) antes da deformação; b) desliza 
mento incompleto.

O número de átomos na cadeia difere por uma unidade da condição 
de potencial mínimo. De acordo com o modelo, a resistência ao 
deslizamento pode ser interpretada como sendo uma tensão críti



ca de cisalhamento por unidade de comprimento da linha da dis
cordância (o ), que por sua vez está relacionada com a largura
do núcleo da discordância X, com a distância interplanar d, com 

00o modulo de cisalhamento y e o vetor de Burgers b:
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o = (9)

Este modelo leva em consideração somente interações de curto al
cance. Na realidade, cada elo da sucessão da cadeia atômica es
tã sob efeito de forças de longo alcance, devido a interações

(25)com a vizinhança. PEIERLS-NABARRO , levaram isto em conside 
ração e mostraram que a resistência oferecida pela rede estã as 
sociada à tensão crítica de cisalhamento através de:

°c = A e 211 (1~v) , (io)

onde A é uma constante do material.

A resistência da rede não é por si sõ a causa que difi
culta o movimento das discordâncias. As tensões de Peierls — Na 
barro são somente significantes para situações de curto alcance 
nos cristais(especialmente semi-condutores). Geralmente, a prin 
cipal resistência ao movimento de discordância é oferecido por 
outras situadas no mesmo plano ou por aglomerados de defeitos 
pontuais.

Existem outros trabalhos onde são levados em considera



ção tipos particulares de potenciais de interação, citados nos 
artigos de HUNTINGTON(17) e SANDERS*20*, no entanto, estão fora 
do objetivo deste texto.

2.6 EMPILHAMENTO DE DISCORDÂNCIAS

Freqüentemente as discordâncias se empilham sobre o pia 
no de deslizamento ao encontrarem barreiras, tais como, contor
nos de grão ou discordâncias bloqueadas. Numempilhamento, as 
discordâncias bloqueadas tendem a ficar muito próximas umas das 
outras na ponta do arranjo e mais largamente afastadas â medida 
que se caminha na direção da fonte geradora.

ESHELBY, FRANCK e NABARRO*26  ̂ (EFN) , estudaram a distribuição des 
tas discordâncias num empilhamento planar (conforme figura 16a), 
através de uma distribuição matemática discreta. Nesta análise 
i possível obter-se expressões que determinam a posição das dis
cordâncias, as tensões que atuam nas mesmas e conseqüentemente,

_ - (27)a configuração do campo elástico. Na mesma época LEIBFRIED ,
usando um modelo contínuo mais abrangente verificou os mesmos
resultados.

Quando se usa a técnica de aplicação de carga concentra 
da para o estudo de propriedades mecânicas de estruturas crista 
linas, existe uma distribuição de discordâncias em torno da re
gião de aplicação da carga. Esta é bastante similar â formação 
de um empilhamento de discordâncias. Nesta situação existe uma 
grande concentração de discordâncias próximas â fonte (carga
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aplicada). Pode-se fazer uma representação deste tipo de empi
lhamento (padrão de distribuição de discordâncias-PDD),a partir

Esta representação se caracteriza por uma sirie de discordân 
cias em cunha, todas com o mesmo vetor de Burgers È, paralelas 
entre si e pertencentes ao mesmo plano de deslizamento. Este ti 
po de distribuição de discordância pode ser usado para estimar 
a mobilidade das mesmas em cristais, determinando propriedades 
associadas â sua resistência mecânica.

A tensão que atua na discordância líder na situação referida da
(28)figura 16b, pode ser expressa por :

de um modelo proposto por GRIDNEVA et al^®^ , segundo figura 16b.

*1 *£ X4

b)

Figura 16 - a) Empilhamento de discordâncias segundo o
modelo EFN;

b) segundo modelo de Gridneva e colegas.

o = a ^ +  Aa  , (11)

onde ê a tensão criada pela aplicação da carga concentrada e



Aa é a tensão produzida pelas demais discordâncias sobre a H  

der do empilhamento. Quando o empilhamento é retilineo através
do centro de aplicação da carga e admite-se que o movimento das

~  (28) discordâncias ocorre na vizinhança da superfície :
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0± - *| (12)r

onde A = (l-2v)/Jl/6

P = carga aplicada

r = distância da discordância líder ao centro de aplica 
ção de carga

v = coeficiente de Poisson

e
2 2 nyb{cos a (l-v)+sen a} v 1 m ,í

h0 =  J 2 (13)

y = modulo de cisalhamento

b = modulo do vetor de Burgers

i = numero de ordem da discordância

n = número total de discordâncias

a = o ângulo entre a linha da discordância e vetor b

(r-r^) = distância em relação âs demais do empilhamento.

Porern^ na maioria das situações pode-se generalizar Aa  como sen 
d o (28>:



Onde é a tensão de ativação da fonte e o& ê a tensão aplica
da.

Para o caso em que a geração de discordâncias próximas a
carga aplicada ocorre sem nenhuma dificuldade, então:

com N = 1 + j f (cos a +  ̂ e 3 > 1 (16)

Na determinação do alcance de um empilhamento de discor 
dâncias (A), podemos partir da situação na qual a velocidade das 
discordâncias i determinada por^®^:

v = B(^ ” exP <■ (17>

Onde B ê um parâmetro do cristal, U é a energia de ativação das 
discordâncias, ao ê a tensão mínima para o movimento das discor 
dâncias, m ê função da temperatura e natureza do material e a ê 
a tensão na discordância líder.

Substituindo (15) em (17) e integrando:



Onde t i o  tempo de aplicação da carga concentrada e rt é o al
cance da discordância líder no empilhamento.
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Com isto
m

x t - cp2mtl ‘ 2m+1 <icrTÍS7ir> <19>

sendo 2m+l
C = (2m+l) B Au _10_(— ) 2m+l ao (2 0 )

Conseqüentemente a equação (19) permite verificar a dependência 
de r^ com os parâmetros do cristal, bem como relacioná-la com a 
resistência mecânica do mesmo.
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3. DANOS CAUSADOS POR IMPLANTAÇÃO IONICA E RADIAÇÃO

O presente capítulo, tem por finalidade apresentar uma 
síntese do que se conhece sobre as alterações no comportamento 
plástico de cristais iônicos irradiados ou implantados.

3.1 DANOS POR RADIAÇÃO

Os danos causados por radiações (X e Y) em cristais iô
nicos tem sido extensivamente estudados quanto ás alterações nas 
propriedades elétricas e óticas, o que não tem ocorrido em rela 
ção ás propriedades mecânicas.

Historicamente os primeiros estudos referentes ao aumen
to da dureza induzida por radiação são devidos a KUSTENOV e P0-

(29)DACHWESKI . Sendo que os mesmos verificaram que esta varia
ção (avimento) na dureza, persiste mesmo apôs o desaparecimento 
dos centros de cor na faixa da luz visível (clareamento ótico).

AMELINCKX et al , fizeram uma análise da dependência 
da dureza com a dose recebida pelos cristais e também analisa
ram os perfis de danos causados pela radiação. Em função dos da 
dos obtidos verificaram que o aumento na dureza, está associado 
â formação de aglomerados de defeitos pontuais, pois para cris 
tais iônicos, o principal efeito da radiação é a criação de gru 
pos de átomos intersticiais. Estes por sua vez podem migrar pa 
ra discordâncias pré-existentes e então são presos a estas, ou



os defeitos atuam como obstáculos ao movimento das novas intro
duzidas .

Do exposto acima, verifica-se que não existe em geral uma varia 
ção significativa no mõdulo de Young, porém,passa a existir uma 
alteraçao significativa no atrito interno do cristal, o que al
tera substancialmente o comportamento mecânico na região plásti 
ca do mesmo.

Se defeitos ou complexos de defeitos-impurezas são uni
formemente distribuídos através do cristal, a condição de endu
recimento por solução-sõlida é obtida . a  concentração de£ 
tes defeitos faz com que haja um aumento na tensão necessária 
para colocar em movimento as discordâncias e esta aumenta com a 
concentração de defeitos.

(31)Num modelo usado por AKIMOTO e SIBLEY para cristais 
iônicos, o aumento na tensão de escoamento ê causado pela inte
ração entre linhas de discordâncias de cargas alternadas com de 
feitos "carregados" estacionários.

(32)Em outro trabalho realizado por NOVIKOV e MAKARA atra 
vês da tensão de partida (tensão de escoamento), que relaciona 
o nível de resistência da rede ao movimento das discordâncias , 
mostrou-se que o aumento na dureza em cristais iônicos irradia
dos ê acompanhado de um considerável aumento desta tensão.

Também é observada uma expansão volumétrica como resul
tado da radiação, devido provavelmente â formação de vacâncias 
e átomos intersticiais detectados através dos centros de cor 
(centros F) .

29



Os danos causados pela radiação e implantação iônica na
superfície de cristais, alteram a eficiência do ataque quími-

(55) ~co , devido a uma modificação na solubilidade da superfície.
O tempo de ataque é muito maior e as figuras reveladas ( etch
pits), tem sua forma e volume alterados por causa dos defeitos
introduzidos.

(34)BOYARSKAYA et al , fizeram um trabalho muito interes 
sante no qual ê analisado o comportamento plástico de cristais 
iônicos submetidos a danos por radiações X e y . Neste trabalho 
acima referido, é sugerida a utilização de uma relação que leva 
em consideração não somente a medida da diagonal da ponta Vic
kers (que é utilizada para se determinar de maneira tradicional 
a dureza Hv), mas tambim uma grandeza que leva em consideração 
a mobilidade das discordâncias dentro da estrutura cristalina . 
Esta relação denominada de fator y é expressa por:
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onde l ê  a medida do padrão de distribuição das discordâncias 
(PDD) e d ê a diagonal da ponta Vickers impressa no cristal. Es 
ta relação fornece uma análise entre a tradicional metodologia 
de determinação da dureza de cristais e o padrão de distribui - 
ção das discordâncias (PDD), pois, espera-se que a distribui 
ção de defeitos na estrutura (devidos a radiação), exerça a sua 
influência na mobilidade das mesmas alterando o comportamento 
plástico.

(35)Num trabalho realizado por URUSOVSKAYA et alv ', foram



medidas velocidades de propagação de discordâncias individuais 
em monocristais de LiF puros e dopados com Mg, onde se verifi - 
cou que a energia de ativação aumenta em relação â dose de ra 
diação recebida pelas amostras em ambos os casos.

(55)HACSKAYLO , incidindo também partículas alfa de 40
MeV de energia em cristais de NaCl, verificou a partir da forma
e densidade das discordâncias reveladas que as mesmas são do

(9)mesmo tipo e natureza das do LiF citadas por GILMAN '.

(37)Em outro trabalho de BIELIG , sao verificadas as com 
plicações em relação â saturação de defeitos introduzidos por ra 
diação (raios-gama), em cristais de NaCl e KC1. O mesmo chegou 
â conclusão de que a aglomeração de defeitos exerce um tipo de 
impedimento ao movimento das discordâncias introduzidas.

Também através da análise de resultados experimentais MS
(38) ~ ~NOW et al , verificaram a formação de vacâncias. Estas de

pendendo da situação^facilitariam a maior nucleação de discor - 
dâncias em cunha do que em hélice, levando a um comportamento 
plástico diferente para a estrutura do LiF submetido a danos por 
radiação.

Além das referências acima citadas sobre as conseqüên
cias da radiação em cristais iônicos, existem outras que estão
fora do nosso objetivo.

3.2 DANOS POR IMPLANTAÇÃO IÔNICA
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0 processo de implantação iônica permite um versátil e



controlável método para modificar a. composição estequiométrica 
e estrutural da superfície. Conseqüentemente as propriedades 
mecânicas das amostras implantadas são também modificadas.

A introdução destes íons energéticos num material sólido, atra
vés da incidência sobre a sua superfície, é controlada pela 
energia dos íons e processos de freamento envolvidos.

Os primeiros trabalhos referentes a esta técnica foram
(39)aplicados em semicondutores . No início da década de seten

ta ROBERTS and P A G E ^ ^  e DEARNALY , usaram a implantação iô 
nica com o intuito de verificar as modificações das proprieda - 
des mecânicas em uma gama muito ampla de materiais,com todos os 
tipos de ligações e de características frágeis (WC-Co, SiC, 
A^O^/ LiF, etc....). Existem também referências na literatu - 
r& (42 46) on(je Q objetivo da implantação iônica em metais não ê 
somente a formação de filmes finos na superfície, mas aumentar 
a resistência dos mesmos â corrosão e elevar sua dureza.

As figuras 17 e 18 representam esquematicamente os even
tos e mostram como ocorre a distribuição (Gaussiana) dos íons

(47)implantados numa amostra cristalina
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Figura 17 - Formação de um aglomerado de defeitos por 
colisões em cascata.
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Figura 18 - Distribuição Gaussiana dos íons implantados.

A espessura da região implantada nas amostras de IáF sub 
metidos a implantação iônica ê função da energia dos íons,da na 
tureza dos mesmos e da direção de incidência em relação aos ín
dices cristalinos do cristal. Segundo ROBERTS and P A G E ^ ^ ,  es 

* ta deve ser da ordem de 0,5^-m para o LiF implantado com N+ a 
80 kV.

Podemos identificar três áreas de maiores modificações 
nas propriedades mecânicas de monocristais i m p l a n t a d o s . 
Primeiramente, a implantação iônica resulta na produção de um 
grande número de defeitos pontuais (Pares de Frenkel), que con
seqüentemente tendem a dificultar o movimento das discordâncias 
aumentando a dureza do cristal, como no caso de cristais subme
tidos a danos por radiação. Podemos ainda citar contribuições 
a este aumento na dureza a defeitos devidos â interação sõlido- 
solução, que são dependentes da natureza química dos íons imp3an 
tados. Em segundo lugar, acima de uma dose crítica os efeitos 
acumulativos dos dandos tendem a amorfizar a superfície. O va-



lor preciso desta dose ê dependente do tipo de lon implantado e 
da energia do mesmo. Esta amorfização produz uma camada de ma
terial "mole", que começa a se formar a partir do pico Gaussia- 
no da distribuição de íons implantados e se dirige â superfície. 
Acrescendo-se a dose, a camada tende a se ex.tender uniformemen
te até a superfície, levando a uma perda progressiva da dureza 
e pode eventualmente ainda resultar numa perda total da mesma.

Finalmente, os defeitos pontuais e os íons implantados por si 
sõ, produzem uma variação no volume da camada superficial. Como 
a expansão i restringida pela camada do substrato, tensões com
pressivas e expansivas são geradas. Estas por sua vez, podem 
apresentar efeitos marcantes no comportamento das fraturas indu 
zidas por doses elevadas.

Num trabalho recente ROBERTS and P A G E ^ ^  relataram da
dos referentes a microdureza e ao comportamento aas fraturas pa
ra monocristais de LiF, implantados com nitrogénio e submeti- 

- 17 2dos a doses até 10 íons/cm (80 kV). Os mesmos afirmam que 
"provavelmente" nas doses referidas não hã alteração na microdu 
reza e na forma dos padrões de distribuição de discordâncias.Po 
rêm, ocorrem alterações na estrutura da camada superficial, que 
se revelam com o uso aa técnica de ataque químico, e a implanta 
ção iônica provocaria nucleação de fraturas ou a camada implan 
tada teria uma baixa resistência â fratura.
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

É descrito neste capítulo todo o procedimento experimen 
tal, desde a preparação das amostras ãs técnicas utilizadas, pa 
ra o estudo do comportamento plástico das mesmas.

4.1 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

Todas as amostras de LiF (cristais Harschaw), foram cli
vadas a partir de blocos maiores segundo os planos de clivagem
{100}.

Para diminuir tensões internas nas amostras, devido a 
clivagem e aos antecedentes dos cristais, foi feito um tratamen 
to térmico nas mesmas. Este por sua vez consistiu em manter as 
amostras â uma temperatura da ordem de 550°C, durante aproxima
damente 12 horas e em seguida foi feito um resfriamento lento na 
taxa de 50°C a cada hora. Como o LiF não apresenta alta reati- 
vidade ao oxigênio na sua superfície e conseqüentemente ao meio 
ambiente, não foi necessário fazer-se tratamento térmico numa at 
mosfera inerte em especial.

4.2 IRRADIAÇÃO COM FONTES DE RAIOS-X E RAIOS-GAMA

Cristais de LiF com dimensões de aproximadamente 2 x 3 x



x5mm, foram colocados num suporte que ficou aproximadamente 
10 cm da janela de Berílio de um tubo de R-X, que operou a 40 kV 
de diferença de potencial e corrente de 20 mA. O alvo do tubo 
de R-X era de Tungsténio. Não houve filtração do feixe, de mo
do a obtermos todo o espectro de R-X do Tungsténio com a presen 
ça das séries e e radiação de freamento.

A incidência do feixe de R-X foi perpendicular ao plano (100) 
dos cristais de LiF. As amostras foram irradiadas com tempos 
da ordem de 6 horas, 12 horas, 24 horas, 72 horas e 400 horas.

Para a situação com Raios-Gama, obtidos a partir de uma 
fonte de Co (1,3 MeV), usou-se cristais de LiF com as mesmas 
dimensões aos submedidos a Raios-X e a incidência também foi per

3pendicuiar ao plano (100) . As doses usadas foram de 1 x 1 0  Gy 
4até 6 x 10 Gy. A temperatura nos dois tipos de irradiaçao foi 

a das condições do laboratório (aproximadamente 20°C).

4.3 IMPLANTAÇÃO IÔNICA

O implantador de íons usado neste trabalho ê o fabrica
do pela "High Voltage Engineering Europa Bv" (HVEE), do Institu 
to de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.Omes 
mo consiste basicamente de uma fonte de íons, sistema de extra
ção, tubo acelerador, sistema de varredura, câmara de alvos e 
periferia eletrônica.

Em princípio uma amostra de material contendo átomos do
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elemento a ser Implantado ê ionizado. Os íons positivos então 
gerados são extraídos e prê-acelerados. O íon desejado é sepa
rado de seus isótopos e de outros íons por um separador magnéti 
co na trajetória determinada pela sua massa iónica e sua ener
gia. O feixe de íons escolhido passa por uma fenda e entra no 
tubo acelerador até atingir a energia desejada. Um sistema de 
varredura é utilizado para cobrir toda área da amostra a ser im 
plantada e em seguida o feixe penetra na câmara de alvos.

Usando-se uma fonte de íons HVEE modelo S055, é produzi^ 
da uma certa quantidade de íons que se dã por meio de descarga 
elétrica na massa gasosa confinada. A massa gasosa deve então 
conter em sua composição o elemento que se deseja implantar. A 
descarga é então obtida por efeito termoiônico de um filamento, 
e um campo magnético espirala as trajetórias para aumentar apro 
babilidade de choque entre os elétron» emitidos pelo filamento 
e a massa gasosa. Partindo-se de materiais de alta pureza,exis 
te a possibilidade de se obter feixes livres de contaminação 
jã durante a ionização. Porém, pode existir uma contaminação de 
vido à "sublimação" do filamento com isótopos do próprio elemen 
to, e como ê introduzido um gás nobre na câmara de ionização 
(condição de pressão mínima de descarga), também o feixe pode 
ser contaminado por este. A extração de íons é feita por um 
campo elétrico da ordem de -10 kV a -30 kV em relação â fonte 
de íons. Após a saída do feixe iônico através do orifício ex- 
trator, o mesmo tem simetria cilíndrica divergente. É então ne 
cessãrio o uso de uma le^te unipotencial antes do analisador de 
massas. O analisador (eletroímã) provoca um desvio de 90° na 
trajetória de feixe sendo capaz de analisar massas de 1 a 250
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UMA, com dispersão de 500/M mm. Após a seleção da massa/ o fe:L 
xe sofre a aceleração principal. O tubo acelerador é constituí 
do por uma sucessão de eletrodos cilíndricos coaxiais, polariza 
dos, de modo a estabelecer um campo elétrico uniforme de 0 a 400 
kV e tem-se então um mãximo de 430 kV de potencial de acelera - 
ção. O feixe emergente ao tubo acelerador é focalizado na câma 
ra de alvos, através de um sistema de lentes de quaarupolo elé
trico. O feixe final tem um diâmetro de 2 mm^ portanto, para im 
plantações uniformes é feito um sistema de varredura, constituí 
do por duas placas defletoras X e Y polarizadas na forma de on
da triangular com freqüência de 1 kHz. Também pouco antes do 
feixe entrar na câmara de alvos, o mesmo sofre um desvio hori - 
zontai da ordem de 79 para evitar a contaminação de partículas 
neutras. Dentro da câmara ae alvos ainda existem quatro copos 
de Faraday, dispostos nos vértices de um quadrado de modo a se 
monitorar a homogeneidade da implantação. O porta amostra apre 
senta a sua face inclinada de 79 em relação ao eixo de simetria 
do sistema, para se evitar a canalização dos íons nas amostras 
cristalinas. Todo o sistema deve ser mantido em alto vácuo, me 
lhor do que ÍO-  ̂Torr, para se evitar não sõ contaminações como 
aumentar o livre caminho médio dos íons.

A figura 19, nos mostra um diagrama de blocos do siste
ma de implantação de íons.
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Figura 19 - Diagrama em blocos de um implantador.

Onde: 1 - fonte de íons 2 - separador magnético

3 - acelerador e siste 4 - câmara ae alvos
ma de foco

5 - porta amostra 6 - regulador angular

7 - amostras

Para o nosso caso foi usado um feixe de íons de Nitrogi 
nio (N^), que incidiram sobre as amostras de LiF no plano (100) 
com energia de 320 kV. Em todas as amostras implantadas foi fei
to um mascaramento de modo a termos em cada situação uma região
implantada e não implantada. Este mascaramento foi feito com 
folha de Al que possui espessura suficiente para bloquear total 
mente o feixe de íons incidentes na energia usada. A folha de 
Al foi aplicada diretamente sobre a amostra,tornando assim mini 
mo o espaço livre entre mascara e amostra. As variações de do
se implantada de íons de Nitrogênio estão indicadas na Tabela 
I.



Tabela 1 - Representação da energia usada durante a im
plantação com íons de e respectivas doses

40

amostra Energia
(keV)

Dose
(íons/cm2 ) lon Corrente

(pA/cm2)

LiF (1) 320 1 x 1 0 1 3 28 j.N + 
2

0 , 1

LiF (2) 320 IxlO 1 4

I
+

CM
13

00CM CMO

LiF (3) 320 IxlO1 5 28n + 
w 2

0,5

LiF (4) 320 IxlO1 6 28n + N2
- 1

LiF (5) 320 IxlO1 7 28n + 
2

- 1

4,4 APLICAÇÃO DE CARGA CONCENTRADA

A aplicação de carga concentrada é uma técnica utiliza
da para a determinação da dureza de corpos sólidos monocristali 
nos e policristalinos. Existem sistemas nos quais a aplicação 
de carga concentrada seguem normas prê-estabelecidas dentre as 
quais, a velocidade de descida da carga, valor da carga e tempo 
de aplicação da mesma.

Um dos métodos que se usa para determinar a dureza é a 
ponta piramidal de Vickers pois, a mesma apresenta uma similitu 
de geométrica de modo que esta é calculada pela relação:



Hv =
1,854 P 
“ d* (2 2)
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Sendo P o valor da carga aplicada, d o valor da diagonal de im
pressão na amostra. A dimensionalidade desta pode ser expressa 
em kg/mm2 .

a  figura 20 representa a forma da impressão piramidal de Vickers 
de modo genérico.

Foi construído um sistema que permite a determinação da 
dureza relativa entre amostras cristalinas.

Este sistema, de boa reprodutibilidade, tem algumas caracterís
ticas que permitem o controle sobre os seguintes fatores:

-velocidade de descida da ponta piramidal;
-tempo de ação da ponta sobre a amostra.

-além de poder-se controlar a temperatura durante a apli 
cação.

Uma representação esquemática do sistema ê apresentada 
na Figura 21.
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Figura 21 - Esquema utilizado para a aplicação da carga 
concentrada.

1- Fonte de corrente contínua

2- Bobina para produção do campo magnético que ergue a 
ponta

3- Sistema de amortecimento

4- Suporte

5- Cutelo de quartzo

6 - Ponta de Vickers

7- Amostra

8 - Porta amostra

9- Sistema de deslocamento das amostras 

10- Carga



0  sistema ë construído a partir de uma balança de dois braços. 
Em um dos braços desta é fixada a ponta piramidal, sobre a qual 
são então colocadas as cargas de prova P. No outro extremo é 
fixado um sistema de amortecimento visco-magnético, constituído 
de bobina mais núcleo de ferro. A circulação de uma corrente 
contínua através da bobina permite o controle vertical sobre o 
braço. Sob a ponta Vickers é colocada uma base na qual a amos^ 
tra é encaixada. Existe então a possibilidade de movê-la segun 
do uma direção por intermédio de um micrõmetro, permitindo uma 
seqüência linear de impressões.

A partir da descrição do sistema de aplicação da carga 
concentrada, verifica-se que no mesmo não é determinada a dure 
za Vickers segundo o procedimento convencional. Porém, faremos 
o uso da mesma geometria do penetrador e da mesma fórmula (2 2 ), 
sendo a designação da nova dureza Ĥ ). Como o objetivo também é 
estudar a mobilidade das discordâncias introduzidas através da 
equação (19), é importante o controle do tempo de aplicação da 
ponta piramidal. Em todos os casos este tempo foi da ordem de 
1 2 0  segundos permitindo com isto que haja uma saturação na ati
vação de todos os sistemas de deslizamentos envolvidos. Em to 
das as aplicações de carga as mesmas foram aplicadas na face
(100) das amostras de LiF. A temperatura durante a aplicação é

-2a ambiente e a velocidade de aproximaçao foi da ordem de 5 x 1 0  

mm/s.

A partir de modelo teórico elaborado por G I L M A N ^ ^  é 
permitida a determinação teórica da dureza H em amostras crista 
linas iônicas. A expressão que permite estipular este valor é:
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Onde ê a constante de rigidez de cisalhamento elástico, e é 
a carga elétrica da linha de discordância, e i a constante die 
létrica do material e É é o vetor de Burgers. Esta equação per 
mite verificar a ordem de grandeza da dureza H* determinada ex
perimentalmente nas amostras não irradiadas e não implantadas.

4,5 TÉCNICA DE ATAQUE QUÍMICO

As primeiras evidências de que as discordâncias podiam 
ser reveladas por meio do ataque químico foram dadas independen 
temente por GEVERS et al*51*, GEVERS*52/53  ̂ e HORN*54* em expe
rimentos no carbeto de silício (SiC).

O método de ataque químico para revelar as discordâncias 
ê feito através da imersão do cristal num meio próprio (um lí
quido, uma solução ou um reagente gasoso), seguido de agitação 
mecânica e temperatura ideal.Nesta situação são então observadas 
pequenas alterações de relevos na superfície atacada quimicamen 
te, revelando os pontos emergentes das linhas de discordâncias 
nas superfícies dos cristais. Em alguns casos, o aspecto das fi 
gur-as reveladas pelo ataque químico, diferem para discordâncias 
novas introduzidas em relação âs antigas. Conseqüentemente es
ta técnica pode ter um caráter seletivo. Também é verificado 
que as novas discordâncias são melhor atacadas, podendo-se con
cluir que o campo elástico em torno das mesmas é responsável pe 
lo aumento da reatividade química.



Durante o processo de ataque químico, existe uma série 
de variáveis que devem ser levadas em consideração . A pri
meira delas ê a exata concentração dos reagentes pois, a maior 
ou menor presença de um deles pode apresentar uma sobrerevela - 
ção ou subrevelação das figuras de ataque químico. A segunda ê 
a temperatura na qual deve-se processar o ataque. Muitas vezes 
deve-se ainda processar uma agitação mecânica durante o evento, 
de modo a homogeneizar-se o ataque na superfície da amostra.

Para a nossa situação foi usada a seguinte solução de 
ataque químico para o LiF (puro, implantado e irradiado) :

1 parte de HF
1 parte de Âcido acético glacial - CH^COOH
1% do volume de HF saturado com FeCl^

O tempo de ataque químico foi da ordem de 40 segundos para as 
amostras não submetidas a danos e de 3 a 4 minutos para as ou 
tras amostras (implantaaas e irradiadas). Estes reagentes quí
micos foram usados em virtude de que os mesmos revelam figuras 
de ataque químico de forma piramidal, justamente na superfície 
(1 0 0 ) que sofreu os danos por implantação iônica e irradiação.

A situação apresentada na figura 22, mostra na parte a) 
o esquema do padrão de distribuição de discordâncias (PDD) numa 
estrutura do tipo LiF e na parte b) o PDD revelado por ataque quí̂  

mico numa amostra de LiF pura. Nas direções <110> aparecem as 
discordâncias em cunha Cl.) e nas direções ^ 1 0 0 > as discordâncias 
em hélice (S).
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Figura 22 - a) esquema do padrão de distribuição de dis
cordâncias no LiF;

b) distribuição revelada por ataque químico.

4,6 ANÃLISE FOTOELÃSTICA

O fenômeno da ação das tensões elásticas sobre a luz po 
larizada é bem conhecido e o princípio de tal birrefringincia é 
a base de métodos fotoelásticos usados na análise de tensões em 
estruturas do tipo Na C l ^ ^ ' ^ ^ .

Nestas estruturas, o plano de deslizamento cria regiões 
acima ou abaixo deste que sao compressivas e expansivas, o que 
ocasiona a dupla refração.

NyE (58)  ̂ afirmou que o aparecimento da birrefringência 
nas bandas de deslizamento do AgCl, ê conseqüência direta da pre 
sença majoritária de discordâncias em cunha de mesmo sinal. Tra 
tamentos teóricos deste fenômeno consideram a causa associada a 
variações nas forças de Coulomb e Lorentz-Lorenz entre os íons 
da estrutura.



Para uma descrição fenomenolõgica do efeito fotoelãsti- 
co, ê necessário conhecer-se as deformações envolvidas. 0  espa 
ço da rede na região compressiva é diminuido, enquanto que na 
região expansiva é aumentado. Isto gera uma decomposição no ve
tor de polarização da luz incidente segundo as direções princi
pais de tensão. A formação destes dois índices de refração, de
nominados de n^ e n2 , podem então relacionar-se com as tensões

*» ~ (57)principais e a2 , através de uma relação do tipo :

(nl~ n2) a (o 1 - a2) (24)

Para se obter um padrão fotoelãstico a partir da impres
são causada pela ponta de Vickers, é feita uma adaptação num ml 
croscõpio õtico de transmissão, representada esquematicamente na 
figura 23.
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Figura 23 - Representação da montagem ótica para se ob
ter a fotoelasticidade.



Para situações nas quais o plano de deslizamento estã a 45° em 
relação aos polarõides, existe um máximo de contraste entre as 
regiões compressivas e expansivas devido à defasagem entre as 
duas componentes.
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5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

O presente capítulo tem por finalidade, mostrar os re
sultados experimentais das medidas efetuadas e critérios utili
zados para a obtenção destas nas amostras de LiF.

5,1 LIF SUBMETIDO A IMPLANTAÇÃO IÔNICA

Na obtenção das medidas das diagonais de impressão, a p M  
cadas segundo direções <1 0 0 > , foi estabelecido o seguinte cri
tério: para cada carga aplicada na respectiva dose, foram efe
tuadas cinco impressões. Cada impressão fornece duas diagonais 
df e d2 (figura 2 0 ), a média aritmética destas fornece a medida 
da diagonal de impressão. 0 valor das diagonais da Tabela 2 , 
são então obtidas a partir das cinco impressões para cada dose. 
O êrro médio efetuado nas medidas estã indicado na própria tabe 
la.
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Tabela 2 - Medida das diagonais de impressão em relação 

as cargas aplicadas e respectivas doses.

Carga
P(g)

d//<1 0 0 >
dose (íons1cm2)

0 lxlO1 3 1x1014 lxlO1 5  lxlO1 6 lxlO1 7

d (vim) i
1 0 15,5+0,5 15,0+0,5 15,5+0,5 16,0+1 15,0+0,5 15,5+0,5

2 0 19,5+0,5 19,0+0,5 19,5+0,5 20,0+0,5 20,0+0,5 19,5+0,5

50 29,5+0,5 30,0+0,5 29,8+0,5 30,0+0,5 30,0+0,5 28,5+0,5

1 0 0 41 +1 40,0+0,5 40,0+0,5 40,0+0,5 39,0+1,0 41 +1,0

O valor de é obtido por intermédio da equação (2 2 ) e
estã representado na Tabela 3. O êrro efetuado na determina -
ção destes valores i devido somente ao êrro médio da diagonal de

*4 oimpressão e é desprezível ( ~ 1 0  kg/mmz). O valor da carga apli 
cada, o tempo de acomodação da ponta piramidal e a velocidade de 
aproximação são os mesmos para todas as situações.

Tabela 3 - Medidas de H* em LiF implantado

Carga
P(g)

d'/<1 0 0 >
dose (íons/cm2)

0 lxlOl3 | 1x1014 lxlO1 5 lxlO1 6  lxlO1 7

HV (kg/mm2)
1 0 77,16 82,39 77,16 72,42 82,39 77,17

2 0 97,51 102,71 97,51 92,70 92,70 97,51

50 106,52 102,99 104,38 102,99 102,99 114,12

1 0 0 110,29 115,87 115,87 115,87 121,89 110,29



Nesta tabela temos um erro relativo para cada dose. Contudo, a 
grandeza deste ê pequena e repete-se para todas as doses utili
zadas. 0  importante ê a pouca variação da dureza segundo a do 
se recebida.

A medida de alcance 1 do PDD ê feita conforme figura 16b, 
sendo efetuada entre os extremos do PDD (de discordância líder 
a discordância líder). Existe aqui também um critério para de
terminar a discordância líder do PDD. Este leva em considera 
ção a morfologia das figuras (pits) , possíveis desvios de aliL 
nhamento e o "background" de discordâncias existentes nas amos
tras. Conforme citado anteriormente, existem cinco impressões 
que revelam o PDD apõs ataque químico. Cada PDD tem dois bra
ços nas direções <110>. Determinada a posição da discordância 
líder, a média aritmética das medidas do alcance determina o va 
lor de i para o PDD. Na Tabela 4 estão os valores das medidas 
de l para cada carga e respectiva dose, com a indicação do erro 
médio efetuado. Nesta tabela ê agora verificada uma alteração 
bastante significativa no alcance do PDD em função da dose de 
íons.
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Tabela 4 - Medidas do alcance £ do PDD em função da do
se e carga aplicada

52

1

Carga
P (g) d/ / < 1 0 0  >

dose (íons/cm2 )
0 lxlO1 3 lxlO1 4 lxlO^-3 lxlO1 6 lxlO1 7

1 (ym)
1 0 160+10 80+5 70+5 60+3 60+3 60+2

2 0 2 1 0 + 1 0 90+5 105+5 105+3 100+3 85+2

50 300+15 135+5 170+5 135+3 135+3 125+3

1 0 0 440+15 180+5 210+5 210+3 205+3 180+3

Quanto aos valores do fator y, segundo equação (21), os 
mesmos são obtidos relacionando-se as medidas da tabela 2 (dia
gonais de impressão), com os da tabela 4 (alcance do PDD).

Tabela 5 - Valores de f em função da carga e dose

Carga
P (g) d//<L00>

dos e ( íons/cm^)
0 lxlO1 3 lxlO1 4 1x1015 lxlO1 6 lxlO1 7

Y

1 0 10,32+0,97 5,33+0,51 4,51+0,46 3,75+0,42 4,00+0,43 3,87+0,25

2 0 10,76+0,78 4,73+0,38 5,38+0,39 5,25+0,28 5,00+0,27 4,36+0,21

50 10,16+0,68 4,50+0,24 5,70+0,26 4,50+0,17 4,50+0,17 4,38+0,14

1 0 0 10,73+0,60 4,50+0,18 5,25+0,19 5,25+0,14 5,25+0,24 4,39+0,18

Nesta tabela observa-se a variação de y em relação a dose rece-



bida. A diferença no fator y, comparado da amostra não implan
tada âs implantadas, chega a ser da ordem do fator 1 / 2 ,5 .

5.2 LiF SUBMETIDO A DANOS POR RAIOS-GAMA

Com o intuito de observar e confirmar a validade do fa
tor y no estudo do comportamento plástico, amostras de LiF tam 
bêm foram submetidas a danos por radiação Gama.

As amostras de LiF também foram submetidas a impressões 
segundo direções <100>. Nas medidas das diagonais de impressão 
e do alcance do PDD, foram usados os mesmos critérios anterior
mente descritos.

Os resultados das médias das diagonais de impressão em 
relação ãs cargas e respectivas doses estão na Tabela 6 .

Tabela 6 - Medidas das diagonais de impressão, segundo 
cargas aplicadas e doses recebidas pelas amos 
tras.
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Carga 
P (g)

dose (Gy) j
0 5xl03 6xl03 8xl03 IxlO4 2,3xl04 4xl04 | 6xl04

20 g 
d /'<100>(ym) 19,5+0,5 19,5+0,5 19,5+0,5 19,5+0,5 19,5+0,5 19,5+0,5 19,5+0,5 il9 ,5+0 ,5|

! ” i50 g 
d /'<100> 

(ym)
29,5+0,5 29,5+0,5 29,5+0,5 29,5+0,5 29,5+0,5 29,5+0,5

! i 
29 +0,5 129 +0,5[

! 1



A partir dos dados da tabela 6 e do uso da equação (22) , obtém- 
se os respectivos valores da dureza H* apresentadas na Tabela 
7.

Tabela 7 - Medidas de H* , LiF submetido a radiação ga
ma.
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dose
(Gy)

H* (kg/mm2)

2 0  g d//<1 0 0 > 50 g d//<1 0 0 >
1

0 97,51 106,52

5xl03 97,51 106,52

6 x 1 0  3 97,51 106,52

8 xl0 3 97,51 106,52
4

1 x 1 0 97,51 106,52

2 f3xl04 97,51 106,52

4xl04 ' 97,51 1 1 0 , 2 2

6 xl0 4 97,51 1 1 0 , 2 2

Na seqüência são apresentados na Tabela 8 os valores do 
alcance t dos PDDs, para diversas doses e cargas aplicadas.



Tabela 8 - Medidas do alcance l do PDD nas amostras sub 
metidas a radiações gama.
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Carga dose (Gy)
P (g) 0 5xl03 6xl03 8x103 lxlO4 2,3xl04 4xl04 6xl04
20 g 

d//<100> 
1 (um) 210+10 165+10 160+10 170+10 155+5 140+5 115+5 90+5
50 g 

d//<100> 300+10 240+8 240+8 230+5 220+5 205+5 135+5 140+5
1 (um)

Novamente é verificada uma alteração na mobilidade das discor - 
dâncias, detectada através da medida de t.

Para a obtenção dos valores de y (equação 21), são uti
lizadas as tabelas 6 e 8 . Os valores finais desta grandeza em 
função da carga aplicada e respectiva dose estão na Tabela 9.

Tabela 9 - Valores de y em função da dose e carga apli
cada.

Carga 
P (g)

dose
0 5xl03 6xl03 8xl03 lxlO4 2,3xl04 4xl04 6xl04

y

20 g 
1//<100> 10,76+0,78 8,46+0,73 8,20+0,72 8,71+0,47 7,94+0,46 7,17+0,44 5,89+0,40 4,61+0,37
50 g 
1//<100> 10,16+0,51 8,13+0,40 8,13+0,40 7,79+0,30 7,45+0,29 6,94+0,28 4,65+0,25 4,82+0,25

Confirma-se nesta tabela a alteração de y em proporção a dose 
recebida pela amostra. Esta alteração como se observa, chega a 
ser da ordem de um fator 1 / 2 .



5,3 LiF SUBMETIDO A DANOS POR RAIOS-X
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Prosseguindo o estudo sobre o fator y, amostras de LiF 
também foram submetidas a danos por Raios-X.

Nestas, a incidência também foi na superfície (100) e as 
cargas aplicadas segundo direções <1 0 0 >. Os mesmos critérios 
de medidas são aqui usados.

A Tabela 10 fornece as médias das diagonais de impres
são e respectivas durezas H* .

Tabela 10 - Medidas das diagonais de impressão, dureza 
H*, LiF submetido a Raios-X.

tempo de 
exposição

... ........ i|carga P ( g ) d//<100> H* (Kg/mm2) d//<100>
2 0  g 50 g 1 0 0  g 2 0  g 50 g 1 0 0  g

0 hs 19,5+0,5 29,5+0,5 41+0,5 97,51 106,52 110,29

6 hs 19+0,5 28+0,5 - 102,71 118,23 -

1 2  hs 20+0,5 28+0,5 - 92,70 118,23 -

24 hs 19+0,5 28+0,5 - 102,71 118,23 -

72 hs 16+0,5 25+0,5 - 144,84 148,32 -

400 hs - - 35+0,5 - - 151,34

É observada agora vima alteração mais significativa nas medidas 
das diagonais de impressão. Conseqüentemente, os valores de H* 
refletem esta situação.



As medidas do alcance t do PDD aparecem na Tabela 11 . 
Nestas medidas também é caracterizada a variação do comportamen 
to plástico, porém, de modo mais acentuado que na medida da du
reza H* .

Tabela 11 - Medidas de l para LiF submetido a Raios-X.

57

tempo de 
exposição 

(hs)

Carga P (g) d"<100>
2 0  g 50 g 1 0 0  g

t (ym)
0 hs 2 1 0 + 1 0 300+10 440+15

6 hs 70+3 107+3 -

1 2  hs 50+3 93+3 -

24 hs 62+3 90+3 -

72 hs 58+3 65+3 -

400 hs - - 115+6

Das tabelas 10 e 11 sao obtidos os valores do fator y , 
para os diversos tempos de exposição (Tabela 12).



Tabela 12 - Valores do fator y para o LiF submetido a 
Raios-X.
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tempo de 
exposição 

(hs)

Carga P (g) d//<100>
2 0  g 50 g 1 0 0  g

Y
0 hs 10/76+0/78 10,16+0,51 10,73+0,49

6 hs 3/68+0,25 3,82+0,17 -

1 2  hs 2,5+0/21 3,32+0,16 -

24 hs 3,26+0,24 2,21+0,16 -

72 hs 3,62+0,30 2,60+0,17 -

400 hs - - 3 ,28+0,21

Nota-se também que o fator y revela a alteração no comportamen 
to plástico do LiF submetido a danos por Raios-X. Por outro la 
do, esta alteração novamente é mais significativa do que a da 
dureza H^. O fator y altera-se na ordem de 1/4, enquanto que 

na ordem de 1/4.

Conforme ê observado na tabela 10/ a carga de 100 g so
mente foi aplicada na exposição de 400 horas. O intuito é reve 
lar a drástica alteração no padrão fotoelástico.

5.4 F0T0ELASTICIDADE

As figuras de fotoelasticidade obtidas nas amostras de



LiF implantadas e irradiadas são consideradas apenas qualitat_i 
vãmente para a avaliação do campo elástico em torno das impres
sões. Em função disto, â medida que forem discutidos os resul
tados (Capítulo 6 ), será feita uma análise das mesmas no senti 
do de comparar estas observações e as medidas do fator y nas mo 
dificações do comportamento plástico.
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6, DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com o objetivo não somente de discutir os resultados ob 
tidos mas também de mostrar a validade de uso do fator y (para 
caracterizar alterações na plasticidade), é feita uma abordagem 
de cada situação encontrada quando da implantação iônica e das 
irradiações.

6.1 LiF SUBMETIDO A IMPLANTAÇÃO IÔNICA

Quando um monocristal iônico é submetido a danos por ra 
diação (R-X, R-gama, feixes de Nêutrons, prótons, etc....),exis 
te um aumento na dureza do mesmo. Este é devido â formação e 
introdução de defeitos no arranjo estrutural da rede cristalina 
através de aglomerados intersticiais e vacâncias (itens 3.1 e 
3.2). Este aumento na concentração de defeitos e seus comple 
xos, eleva o valor da tensão de partida (tensão de partida), ne 
cessãria para que haja a propagação das discordâncias.Conseqüen 
temente para situações nas quais monocristais de LiF são subme
tidos a implantação iônica, espera-se a presença do mesmo tipo 
de comportamento no âmbito do alcance dos íons.

A Figura 24, mostra a forma e tamanho de uma impressão 
feita na superfície (100) num monocristal de LiF não submetido 
â implantação iônica. A mesma é obtida a partir de uma carga de 
50 g d//<100>.





tuações de não-implantado e implantado.
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Na tabela 2 estão as medidas das diagonais de impressão para as 
diversas doses. Nota-se que não existe uma alteração significa 
tiva das mesmas quando comparadas entre si. Quanto a determina 
ção da dureza H* nas diversas doses (tabela 3), existe uma va
riação numa mesma dose para as diversas cargas aplicadas. Esta 
alteração da dureza H*, com as cargas aplicadas, se deve ao pro 
cedimento de aplicação de carga concentrada. Entretanto, veri
fica-se que existe uma reprodutibilidade nesta diferença nas di 
versas doses. 0  importante é poder ser notado uma certa inalte- 
rância nos valores de H* , nas diversas doses utilizadas em com 
paração â amostra não implantada.

Para ter uma melhor idéia da variação do comportamento 
plástico, é necessário analisar o campo das deformações em vol
ta da impressão e verificar o padrão de distribuição de discor 
dâncias (PDD). Conforme já citado anteriormente, o método usa
do para a revelação do PDD ê o ataque químico, sendo que o mes 
mo revela os pontos de emergência das linhas de discordâncias na 
superfície (100) das amostras de LiF. O campo elástico ê anali 
sado através da Fotoelasticidade.

A Figura 26 revela o PDD a partir de uma carga aplicada
2de 50 g d//<100>, no LiF submetido a dose de 1x10 íons/cm .
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Nas situações acima (figuras 26 e 27), ê verificada uma varia
ção na mobilidade das discordâncias em função dos defeitos in
troduzidos.

A tabela 4 mostra as medidas do alcance £ do PDD para
as diversas doses. Ê verificada nesta situação que a variação
do alcance em função da dose ê mais evidente do que a de H*.Tam
bêm percebe-se que existe para a carga de 1 0  g uma saturação no

15 2alcance do PDD, a partir da dose de 1x10 íons/cm .

A partir dos dados obtidos na tabela 4, onde temos as 
medidas de l (braços do PDD), pode-se obter as seguintes rela
ções gráficas: primeiramente, vima relação que obedece â teoria

(27)elaborada por GRIDNEVA para amostras monocristalinas puras 
nas quais £ a (equação 19), onde o fator 0,5 é particular
ãs estruturas iônicas (caso do LiF), conforme pode ser visto no 
gráfico 1. Os demais fatores da equação (19) foram mantidos 
constantes durante a aplicação de carga concentrada.

_ - 0 5Gráfico 1 - Representação grafica em relaçao £ a P '
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Q -K /3íons/cm* E - I 0 ,e íons/cm* 
C  -IO14íons/cm* F-!0,r íons/cm*

D -/0 ,s íons/cm*



Neste gráfico a reta A representa uma amostra de LiF não implan
tada e as retas, B, C, D, E e F, amostras de LiF implantadas com

13 2 17 2doses variando de 1x10 lons/cm a 1x10 íons/cm . Verifica-
se para a amostra não implantada (reta A ) , uma menor inclinação
do que para as implantadas (retas, B, C, D, E e F). Isto signi
fica que houve um aumento na resistência â deformação plástica
nas implantadas, detectada através da redução da mobilidade das
discordâncias (menor alcance do PDD). Em segundo lugar ê possl
vel relacionar a dose de íons implantados com o alcance Z do PDD.
Esta relação é do tipo Zn D em função de Z (grafico 2). Temos
novamente uma linearidade entre as grandezas envolvidas. As re
tas A, B, C e D, dizem respeito ãs cargas aplicadas de 10 g a
1 0 0  g respectivamente e as mesmas foram aplicadas na superfície
(1 0 0 ) e direção d//< 1 0 0 >.

Gráfico 2 - Representação gráfica de Zn D a l
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A inclinação das retas ê negativa significando novamente que a 
diminuição no alcance do PDD ê proporcional â dose recebida pe
las amostras. As retas de melhor ajuste são as associadas âs 
cargas pequenas ( 1 0  g e 2 0  g), onde o substrato talvez ainda não 
exerça a sua influência de maneira acentuada.

discordâncias e do comportamento elástico das amostras implanta 
das ê através da jã citada relação y = l/ã (equação 21) . Veri^ 
fica-se agora uma alteração bastante significativa da mesma (Ta 
bela 5), pois o valor diminui â medida que a dose de íons implan

análise do fator y, a dependência em l ê muito mais significati 
va do que aquela em d (diagonal de impressão). Este fator tam-

cos nas amostras.

Muitas vezes a medida da diagonal de impressão não é alterada em 
função das orientações da mesma em relação às direções cristali 
nas. Porém/ a medida de y detecta estas possíveis modificações. 
Neste trabalho entretanto, esta anisotropia não foi verificada. 
Em função do exposto acima, ê possível fazer-se uma generaliza
ção do fator y, levando em conta direções preferenciais de ati 
vação dos sistemas de deslizamento nos planos atômicos:

Outra maneira de avaliar-se a variação da mobilidade das

tados aumenta e este fator chega a ser da ordem de 1/2,5. Na

bem permite a observação de comportamentos mecânicos anisotrôpi

£ [ h k i ] 1 1
(25)

d [h k 1

î onde o índice [h k está relacionado com a direção de impressão



e os índices cristalinos do material.

O fator Y pode ser influenciado pelo intervalo de tempo 
entre a aplicação da carga concentrada e o uso da técnica de ata 
que químico, porque o sistema pode sofrer relaxações nas ten
sões em torno da impressão e modifica-se com isto a medida da 
mobilidade das discordâncias.

Na tabela 5 ê verificado que para a dose de 1x10
2 ~ íons/cm existe uma alteração no valor esperado de y nas cargas

maiores. O valor deste i menor e existe uma concordância com a
- 0 5inclinaçao da reta B do grafico 1 (faP / ).

O método aqui empregado para estudar as modificações do compor
tamento plástico das amostras de LiF implantadas tem um limite 
de sensibilidade, aplicabilidade, quando aproxima-se de valores 
pequenos de cargas aplicadas. Este limite inferior, P £ 10 g , 
associado a doses baixas de implantaçao iônica, ressalta de ma
neira acentuada a nova natureza da camada implantada, pois ames 
ma localiza-se muito próxima da superfície.

Para um estudo mais detalhado do que ocorre na situação de car
gas pequenas, é necessário o uso de um outro dispositivo no qual
ê permitida a aplicação de tais cargas. Além disto, deve-se fa

~ ~ 13 2zer uma variação de dose em torno da região de 1 x 1 0  íons/cm ,
e verificar o que ocorre neste particular.

Parece também haver uma influência de origem químico-mecânica , 
devido à solução usada durante o ataque químico que altera a mo 
bilidade das discordâncias. Contudo, caberia para esta observa
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çao um estudo posterior mais detalhado.
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Um outro fator de grande importância na propagação das 
deformações plásticas é o "desaparecimento" das discordâncias 
em hélice. Isto ocorre para todas as doses e cargas aplicadas. 
O encurtamento dos braços dos PDDs nas direções <110>, revela- 
se pela formação de um grande numero de defeitos na forma de 
aglomerados que modificam os parâmetros da rede em relação a uma 
estrutura normal. Isto aumenta a energia de ativação necessã - 
ria â mobilidade das mesmas. Esta situação pode ser compreendi 
da pensando-se em termos de tensão ac de Peierls-Nabarro ou no 
modelo de Frenkel-Kontorova (conforme citação no item 2.6). Es 
tes modelos, representando a interação potencial entre as linhas 
de discordância e a estrutura da rede (neste caso distorcida pe 
la presença de defeitos), nos dizem que haverã um aumento na maj 
nitude da energia potencial que por sua vez irã dificultar a mo 
bilidade das discordâncias. O "desaparecimento" dos braços dos 
PDDs segundo as direções <100>, que são as discordâncias em hé
lice, está associado ao fato de que a energia necessária para 
colocar as mesmas em movimento é maior do que a energia das lî  
nhas em cunha. Um modelo ütil para mostrar o "desaparecimento" 
das discordâncias em hélice, pode ser visualizado pela Figura 
28, onde tem-se a estrutura do LiF vista no plano (100).
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Figura 28 - Estrutura do LiF vista na direção [lio].
O  representa íons no plano (1 1 0 );
Orepresenta íons a meio plano; uma discor
dância em hélice com [lio] é perpen
dicular ao diagrama.

Para formar uma discordância em hélice basta imaginar um corte 
no plano (1 0 0 ) # seguido de um deslocamento vertical como se fos 
se um cisalhamento. Ê notado entao que existe uma situação na 
qual a mobilidade exige uma sobreposição de íons de mesmo sinal. 
Isto é energeticamente desfavorável# dificultando a mobilidade 
das mesmas. Na situação das amostras implantadas devido a pre
sença de defeitos e seus complexos na estrutura# existe uma al 
teração bastante significativa no potencial da rede# que asso - 
ciado â natural dificuldade de mobilidade das discordâncias em 
hélice# farã com que haja o "desaparecimento das mesmas".

Para verificar se existe uma anisotropia no comportamen 
to da impressão nas amostras implantadas# foi feita uma série 
de impressões segundo as direções d » < 1 1 0 ># com os mesmos va
lores de cargas aplicadas# tempo e condições de superfície. A 
Figura 29# mostra a diferença que existe no comportamento plás
tico de LiF submetido a uma carga de 50 g, segundo as direções 
d//< 1 0 0 > e d //<1 1 0 > .













Um padrão normal i devido a contribuição das componentes da dia
gonal principal do tensor das tensões a e o , de cada vima dasxx yy
discordâncias que formam os braços <110>. Cabe ressaltar que as 
componentes cisalhantes do tensor das tensões não se fazem pre
sentes, pois somente as discordâncias com vetor de Burgers per 
pendicular ao eixo ótico contribuem para o padrão. Tomou-se tam 
bem cuidado para confirmar que o padrão obtido ê devido realmen 
te ao campo elástico em torno das impressões. Conforme citado 
anteriormente, existe um alcance maior do padrão fotoelástico 
além do revelado pelo PDD.

A justificativa para esta diferença ê algo bastante complexa co 
mo ê verificada também na análise da dureza H* e do alcance t do 
PDD (em virtude das novas características da superfície implan
tada) . O que ocorre i que além do padrão fotoelástico normal, 
existe uma contribuição ao campo elástico que surge na extremi
dade do PDD e que se propaga além deste. Este campo adicional
pode ser descrito através das relações abaixo em coordenadas po

(59)lares como sendo :

(o ee) MSx/ o A 0 = 2//5 <^r)3/2
:(26)

(or*>MSx/oA ° = " (̂ /x)/2

onde (tfee)M£x' ® a tensão máxima no plano 0 e direção ^^j-Q^ãx' 
ê tensão máxima no plano r e direção 0 , é uma constante que 
descreve o caráter em cunha das discordâncias,a ê a tensão atuan 
te na lider do PDD,^t é o comprimento do empilhamento de discor 
dâncias e x é uma posição qualquer dentro do campo elástico. Em

75





Pela figura observa-se também que não hã presença de fraturas , 
como as que ocorreram no LiF implantado. A técnica de aplica
ção das cargas para estas amostras, foi exatamente a mesma em
pregada nas implantadas. A justificativa para o não aparecimen 
to de fraturas, está associado ao fato que os defeitos introdu
zidos se distribuem a uma maior profundidade da superfície do 
cristal. Este fator, que por sua vez depende da energia do feî  

xe de raios gama e pelo fato de que a taxa de formação de de 
feitos é menor, não permitira que se obtenha junto a superfície 
do cristal uma densidade de defeitos por unidade de volume sufi 
ciente para fragilizã-la (nas doses usadas até 6x10 Gy).

Através da técnica de ataque químico, revelou-se o PDD. 
A tabela 8 apresenta as medidas do alcance do mesmo. Nota-se no 
vãmente uma alteração mais significativa nesta medida do que na 
dureza H^. A Figura 35, mostra a situação da variação de l com 
a dose.
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lice), se processa também através de um aumento na tensão oc do 
modelo de Frenkel-Kontorova devido â formação de aglomerados de 
defeitos.

A análise do comportamento plástico também é realizada 
através do fator Y / como nas amostras implantadas. Novamente á 
medida que a dose se eleva este fator diminui/ devido a um au
mento da resistência âs deformações plásticas (tabela 9). Esta

4variaçao para o extremo de dose usada (6x10 Gy), chega a ser 
da ordem do fator 1 / 2 , mostrando que houve uma alteração no com 
portamento plástico que revela um "endurecimento" das amostras.

3Para doses menores que 5x10 Gy, nao foi verificada nenhuma al
teração no comportamento plástico (medidas através de d, H*, A 
e y). Isto ê atribuído â baixa densidade de defeitos introduzi 
dos, que por sua vez não modificam a tensão necessária-para co 
locar em movimento as discordâncias. Por outro lado, percebe -
se que existe ainda uma região de estudo no comportamento plãs

4tico nas doses dcima de 6x10 Gy, com o intuito de verificar vima 
possível saturação do PDD com alterações bastante significati - 
vas na plasticidade.

Nas amostras de LiF irradiadas com raios gama ê possí
vel também estabelecer a relação entre a dose e o PDD/ conforme 
gráfico 3 (An D a A).
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Gráfico 3 - Representação gráfica da relação An D a A , on 

de D é a dose e A é o alcance do PDD.

A-ãOs d"<IOO)
B-50gd"<l00>

Neste gráfico a reta A se refere ãs cargas de 20 g aplicadas nas 
orientações d//'<100>, e a reta B cargas de 50 g na mesma orien
tação. Como no gráfico 2, (amostras implantadas) o coeficiente 
angular é negativo, significando um aumento na resistência ás 
deformações plásticas.

6.3 L1F SUBMETIDO A RADIAÇÃO X

Prosseguindo o estudo de propriedades mecânicas em amos 
tras de LiF irradiadas, também foi feita uma análise dos danos 
causados pelo R-X nas mesmas.

Na tabela 10, onde estão representadas as medidas das 
diagonais de impressão, segundo a orientação d ^ < 1 0 0 >, nota — se 
uma diminuição significativa apenas para os tempos de exposição 
de 72 horas e 400 horas.

Pela medida da dureza H* (tabela 10), é observada uma al



teração mais significativa nos tempos maiores de exposição em 
função da maior variação da diagonal de impressão nestas doses.

A modificação na resistência plástica, começa a ser de 
tectada por intermédio da dureza Ĥ *, o que não ocorreu nas amos
tras implantadas ou irradiadas com Raios — Gama. A justificati 
va está associada â distribuição da densidade de defeitos intro 
duzidos;seus mecanismos de formação e complexos associados e os 
mesmos agora estão mais próximos da superfície.

Repete-se aqui também o aumento da higroscopia. Por este moti
vo, foram tomadas as precauções anteriormente descritas para mi 
nimizar possíveis efeitos químico-mecânicos.

Para a análise da influência dos defeitos introduzidos 
pelo Raios-X no comportamento plástico, também foi feito o uso 
do ataque químico que revela o PDD. Neste alcance do PDD (tabe 
la 11), é notada uma tendência ã saturação do mesmo. Com os va 
lores da mobilidade das discordâncias, através da tabela 1 1 , é 
possível também estabelecer a relação entre a mesma e o tempo de 
exposição das amostras ao feixe de Raios-X. Esta relação é do 
tipo Ant em função de A(Ant aA), representada no gráfico 4.

Ó1
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Grárico 4 - Representação gráfica da relação Intal, on 

de t é o tempo de exposição e l ê o alcance 
do PDD.

A-tOgdHIOO>
B-50gdfí <J00>

Neste gráfico a reta A representa amostras de LiF submetidas a 
cargas de 20 g ú// <100> e a reta B para cargas ae 50 g d//<100>. 
Verifica-se que as duas retas não apresentam um paralelismo co
mo na situação das amostras submetidas a Raios-Gama (gráfico 3). 
Isto ocorre porque os danos nesta situação são mais próximos ã 
superfície, e as cargas aplicaaas de 2 0  g revelam em função dis 
to uma maior alteração na plasticidade das amostras.

Para o tempo de exposição de 12 horas e carga de 20 g 
d//<1 0 0 >, nota-se que a medida da diagonal de impressão é maior 
que o esperado (tabela 1 0 ) e existe tambem uma alteração na res 
pectiva medida de l (tateia 11). Como nas mesmas amostras fo
ram aplicadas as cargas de 50 g nas orientações <100> e isto tam 
bem ocorreu, embora em menor escala, a justificativa parece es
tar associada â natureza e antecedentes peculiares desta amos
tra em particular.











7. CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES DESTA DISSERTAÇÃO
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Dentro das técnicas tradicionais, na ãrea de ciência dos 
materiais para a determinação da dureza de amostras, quer elas 
sejam amorfas, monocristalinas ou policristalinas, i comum o uso 
da geometria da ponta piramidal de Vickers para o estudo de pro 
priedades mecânicas das mesmas. Contudo, quando existem condi 
ções de associar-se esta técnica tradicional a outras complemen 
tares tais como, ataque químico e fotoelasticidade, tem-se uma 
quantidade de informação muito mais abrangente em relação âs 
propriedades mecânicas das amostras. Esta associação de técni 
cas é por sua vez muito eficiente nas amostras monocristalinas 
em particular.

Para as amostras de LiF implantadas com Nitrogênio nas
13 «r 2 17 2 ~doses de 1 x 1 0  íons/cm até 1 x 1 0  íons/cm , a associação en

tre a técnica de ataque químico, medida da dureza H*̂  e fotoelas 
ticidade permitem concluir que:

1) A implantação iônica nas doses usadas afeta a plasti 
cidade do LiF de maneira bastante acentuada em proporção a dose 
recebida, detectável somente através da mobilidade das discor - 
dâncias (PDD) e caracterizada pelo fator y.

2) A implantação iônica modifica a relação estequiomé - 
trica e estrutural da superfície e isto se revela pela alteração



da eficiência (comportamento) do ataque químico.

3) Os danos causados pela implantação iônica, modifican 
do a relação estequiornetrica da superfície e a sua estrutura,au 
mentam a fragilidade da superfície permitindo o aparecimento de

i c ofraturas (1 0 0 ), a partir de doses da ordem de 1 x 1 0  íons / cm . 
Estas fraturas que surgem independem da carga usada. Entretan
to, existe um comportamento anisotrõpico nas mesmas quanto a 
orientação da ponta piramidal que revela uma fratura com carac
terísticas de clivagem (direções <1 0 0 >).

4) É possível relacionar a dose recebida pelas amostras 
com a mobilidade das discordâncias através da relação An D a l 

(gráfico 2 ).

Em função das conclusões acima obtidas temos uma concor 
dância parcial com os resultados de ROBERTS e PAGE^*^. Existe 
no caso aqui descrito uma evidente alteração no comportamento 
plástico. Entretanto, os mesmos autores citam uma provável mo
dificação do PDD revelado. Por outro lado, estes mesmos auto
res referem-se a um trabalho de BURNETT e PAGE com o MgO no qual 
i observada uma alteração no comportamento plástico (endureci - 
mento) do mesmo tipo revelado pelas técnicas aqui utilizadas (al 
teração do PDD). ASCHERON et al em trabalho recente, anali
zaram o comportamento plástico do GaP e também se referem a re
sultados de alguma forma semelhantes aos aqui descritos.

Quanto âs amostras submetidas a feixes de raios-gama e 
R-X, onde o estudo também e realizado pela associação entre as
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técnicas de ataque químico, fotoelasticidade e dureza H*, pode- 
se concluir que:

1) Existe uma alteração bastante significativa na plas
ticidade em proporcionalidade â dose recebida. Esta alteração 
no caso das amostras submetidas a Raios-X já é detectável pela 
medida da dureza H^. Porém, o fator y é mais representativo neŝ  

ta observação.

2) Também neste caso, a nova natureza da superfície ir
radiada altera a eficiência do ataque químico.

3) Não existe uma fragilização da superfície nas doses 
usadas, porque a densidade de defeitos introduzidos se localiza 
a maior profundidade da mesma e a taxa de formação destes por 
unidade de volume ê menor.

4) É possível também relacionar a dose recebida com a
mobilidade das discórdâncias (gráficos 3 e 4).

As conclusões acima obtidas, tanto para as amostras im
plantadas como para as irradiadas, caracterizam — se pelo uso de 
diversas técnicas para estudar as variações no comportamento 
plástico do LiF. Fica entretanto notõtia a maior variação do
fator y em função dos danos introduzidos. Este fator pode en
tão ser usado para representar mais fielmente as variações no 
comportamento plástico. Tal idéia pode ser extendida também pa 
ra outros processos que alterem o comportamento plástico nas 
regiões próximas â superfície dos materiais.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

1) Estudar o fator y(t) em outros tipos de estruturas 
cristalinas.

2) Para amorfos fazer vima associação de um equivalente 
ao y, através de técnica de interferência ética.

3) Analisar a influência da temperatura durante a impre^ 
são da ponta piramidal no comportamento mecânico das amostras im 
plantadas.

4) Estudar a influência da implantação iônica nas pro 
priedades mecânicas de amostras policristalinas e de fases com
plexas .

5) Estudar com maiores detalhes a fragilidade induzida 
na superfície implantada em função da dose recebida e do plano 
cristalino tratado.

6 ) Analisar através da técnica de RBS ou por topografia 
de R-X, a localização dos íons introduzidos e conseqüentemente a 
nova natureza da superfície implantada.
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