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ABSTRACT

The thermal mobility of dislocations was investigated

in intrinsic floating zone dislocation free silicon using

indentation dislocation rosette (IDR) measurements.

The mobility of introduced dislocations in samples co-

vered with a thermal oxyde layer was compared with that with a

bare surface. An increase on dislocation thermal mobility was

found in covered samples.

Also informations about dislocation pattern structure

modifications on IDR related to hardness anisotropy were obtai

ned. This effect was found to be temperature dependente

RESUMO

A mobilidade térmica de discordâncias foi investigada

em silício puro, floating zone, livre de discordâncias, utili-

zando medidas de rosetas produzidas por indentação.

A mobilidade das discordâncias produzidas em amostras

cobertas com camada de óxido crescida termicamente foi compara

da com a de superfície não coberta. Um aumento da mobilidade

,
termica foi encontrado em amostras cobertas.

Também foram obtidas informações sobre modificações na

estrutura de discordâncias em rosetas relacionadas à anisotro-

pia na dureza. Este efeito foi encontrado como sendo dependen-

te da temperatura.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A primeira investigaçio s~stem&tica de deformaçio pl&S-

tica foi efetuada em metais por Schmid e seus colaboradores no

inicio deste século 1,2. Estabeleceram que o mecanismo de fluên

cia consistia do deslizamento de planos cristalinos densamente

empacotados um sobre o outro, sempre na direçio de empacotamen-

to atômico mais denso. Estes resultados foram condensados na

lei de Schmid 3, que contém duas previsões: primeiro, que o flu

xo pl&stico se inicia quando a tensio de cisalhamento resultan-

te sobre um possivel sistema de deslizamento atinge um valor

critico constante, independente do sistema de deslizamento, de-

nominada tensio critica de cisalhamento resultante; e segundo

que este valor nio é influeciado por outra componente do tenso r

das tensões. Posteriormente verificou-se que esta lei possuia

deficiências, mas seu valor histórico é inquestion&vel.

O processo entio imaginado para cisalhamento em um cris

tal perfeito requeria o rompimento e reconstituiçio de todas as

ligações atuantes através do plano de de~lizamento simultanea-

mente. Existia o problema de que as tensões observadas experi-

mentalmente eram algumas ordens de grandeza menor do que as cal

4 -
culadas pelo processo imaginado . Este problema nao foi resol-

"d' ~ 5 O 6 P 1 "7" dV1 o ate que em 19~4 Taylor , rowan e o anY1 1n ependen-

temente sugeriram que discordâncias, entio j& conhecidas em e-

I t" "d d d t~ 8 f!· 9 d .as 1C1 a e o con 1nuo e geo lSlca , ever1am ser os agen-

, - 1 10 11
tes responsaveis por deformaçoes ' • Peierls demonstrou en
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tão teoricamente, que este modelo poderia levar a tensões criti

cas sensivelmente menores, mais próximas portanto da realidade.

1.1 - Discordância.

Geometricamente, a situação de discordância ocorre,

quando por exemplo a parte superior de um cristal é progressiv~

mente deslocada em relação ~ inferior. Devido ~ periodicidade

do cristal, a estrutura interna volta a ser restaurada a partir

do momento em que o deslocamento atinge determinados valores. A

linha que divide a região deslocada daquela que não sofreu des-

locamento é chamad~ de linha de discordância. Na figura abaixo

se encontra representada uma linha de discordância.

caráter em
hélice

caráter em

cunha

Figura 1: Representação de uma linha de discordância

com seu caráter em cunha e em hélice indicados.

1.2 - Vetor de Burgers.

Uma grMjdeza de importância básica na descrição de u~a

discordância é o vetor de Burgers a ela associado, de forma que
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a maneira mais útil de descrevê-la é em termos de seu vetor de

Burgers 13. O circuito de Burgers é uma trajetória efetuada

percorrendo-se determinado número de átomos em determinada di-

reção, à direita por exemplo. Em seguida percorre-se novamente

determinado número de átomos sobre outro plano atômico a par-

tir do ponto final do primeiro percurso, passando-se então a

percorrer o mesmo número de átomos do primeiro percurso na mes

ma direção, porém em sentido contrário deste, fazendo-se ornes

mo em relação à segunda etapa. Caso o percurso não termine 80-

bre a própria origem existe uma discordância interna ao circui

to cujo vetor de Burgers é igual ao vetor necessário para li-

gar o ponto final ao ponto inicial do circuito. Desta forma

pode-se classificar uma discordância como tendo caráter em cu-

nha ou em hélice. No caso de caráter em hélice, o vetor de Bur

gers é paralelo à linha de discordância à qual está associado.

Quando a discordância apresenta caráter em cunha, o vetor de

Burgers é perpendicular à lingha de discordância.

Em um caso mais geral, o vetor de Burgers faz um ângu-

10 arbitrário com a linha de discordância, de forma que esta

possui um caráter misto, em hélice e em cunha. Há que se res-

saltar ainda que o vetor de Burgers de determinada linha de

discordância é o mesmo ao longo de toda a linha, sendo que o

que varia é o caráter da discordância ao longo de sua linha,

devido ao fato de que esta linha pode ser curva, modificando-se

então o ângulo compreendido entre a linha de discordância e o

vetor de Burgers.

Cabe ressaltar que o vetor de Burgers tem papel cen-

tral na descrição das grandezas fisicas pela teoria elástica
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..•

AE
b

B-

O

C

,;

cristal. O circuito é completado seguindo-se de A

para B, de B para C, de C para D e de D para E.

Note-se que o número de intervalos percorridos en

tre A e B, e C e D é igual, sendo que somente o

sentido do percurso varia. O mesmo acontece com

relação aos intervalos B-C e D-E. Quando o circui-

to for completado, e o ponto final do circuito não

coincidir como ponto inicial, isto indica a exis-

tência de uma discordância internamente ao circui-

to. O vetor de Burgers associado à discordância é

por definição o vetor necessário para ligar o pon-

to terminal do circuito ao ponto inicial, fechando

-o. O vetor de Burgers aparece indicado na figura.
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de discordâncias , sendo a energia elástica, a força de intera-

ção entre duas discordâncias, apenas para citar exemplos, fun-

ção dos vetores de Burgers associados a essas discordâncias.

1.3 - Discordâncias no silicio.

Discordâncias em silicio têm sido estudadas principal-

mente devido aos efeitos danosos provocados por estas sobre o

desempenho de circuitos integrados 14,15. De forma geral, dis-

cordâncias são introduzidas ou criadas em dispositivos devido

às tensões mecânicas induzidas termicamente durante algum pro-

cesso de difusão ou deposição de filme 16

Um dos exemplos tecnologicamente mais importantes é o

, 17 18 -
dos transstor pipes ' , que se deve ao aumento da difusao de

dopantes ao longo das discordâncias que interligam bases de

transistores.

Além do interesse tecnológico, o fato de o silicio po-

der ser crescido na forma de cristais livres de discordâncias

torna-o aproveitável com vantagens para o estudo discreto de

_ 19-26
discordancias introduzidas , sem que se tenha o background

normal, que no caso de metais é superio~ a 105 discordâncias

2
por cm .

o silicio sob condições normais possui estrutura de di~

mante 27. Esta estrutura consiste de duas redes de Bravais CÚbi

cas de face centrada interpenetradas. A figura tres apresenta

tal estrutura.

A figu~a 4 mostra uma rede perfeita de átomos de sili

ciovista da direção [110J um pouco deslocada 29
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Figura 3: Estrutura do si11cio.

Figura 4: Rede de átomos de si11cio vista de [iIª um

pouco des1ocada.

Vistas desta mesma direção aparecem nas figuras 5 e 6

d t"'· d ·1!· t d d' d"'· 30,31 A f're es a omlcas e Sl lC10 con en o lscor anclas . 19u-

ra 5 mostra uma discordância em hélice enquanto que a figura 6

apresenta uma discordância em 602 (602 dis1ocation), assim den~

minada devido ao fato de que o vetor de Burgers associado a es-

ta discordância faz um ângulo de 60ºcom a linha de discordância

32
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Figura 5: Representação de uma discordância em hélice

, ...• , ,...

em silicio. b e o vetor de Burgers da discordancia.

Figura 6: Representação de uma discordância em 60Q em

, ~
silicio. b representa o vetor de Burgers •

1.4 - Sistema de deslizamento do sillcio.

Durante o processo de deslizamento, uma discordância se

move sobre planos da famllia [11~ seguindo direções da familia

(110), razão pela qual se designa o plano de deslizamento do si

11cio como se'ndo \111}<í10).
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A figura 7 mostra um esquema de rede de átomos de sili

cio visto de Gl~, com as retas tracejadas indicando as duas

possibilidades de deslizamento 33,34

Figura 7: possiveis planos de deslizamento no caso do

silicio.
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CAPÍTULO II

ASPECTOS TEÓRICOS

O presente capitulo tem como objetivo proporcionar uma

visao geral das grandezas envolvidas no processo de interação e~

tre discordâncias a fim de facilitar o entendimento dos resulta

dos experimentais bem como visualizar possiveis implicações des

tes mesmos resultados.

2.1 - Interação entre discordâncias em cunha com vetores de Bur

gers paralelos.

x

Figura 8: Duas discordâncias em cunha separadas por u

ma distância r, sendo r e e as coordenadas polares de

uma em relação à outra localizada na origem. Esta for

ma de representação indica que as linhas de discordân

cia são paralelas a x3 e que o plano extra se encontra

na parte superior.
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Estando uma discordância em cunha localizada na origem

~ A A

com vetor de Burgers D1=bx1 e outra discordancia em cunha com ve
_ A

tor de Burgers b2=bX1, localizada no ponto de coordenadas pola-

res r e e, e considerando ainda ambas as linhas de discordância

como retas paralelas ao eixo x , teremos que a discordância na3

origem exerce sobre a discordância localizada em r e e (figura

8) uma força por unidade de comprimento cujas componentes serão

- 35 36
entao ' .

F

G b1 b2

=
2(1-V)r

(1)
r

G b1 b

F =

2
sen2ee 2(1-V)r (2)

Onde: G = mÓdulo de cisalhamento.

Y = razão de Poisson.

Por outro lado, se considerarmos que as discordâncias

podem mover-se somente sobre seu plano de deslizamento (plano

perpendicular a x2 - figura 8), torna-se interessante calcular

a componente da força sobre a discordância em r e e na direção

de xl (força projetada sobre o plano de deslizamento. Tal força
,

sera:

F = Frcose - Fesene

Ou substituindo (1) e (2):

F = cose sen26 (3)
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Esta situação corresponde ao caso em que o plano de

deslizamento para ambas as discordâncias é o mesmo, ou seja; am-

bos os vetores de Burgers pertencem ao mesmo plano, ao qual tam-

bélH pertencem ambas as linhas de discordância.

A força de interação entre discordâncias se deve ao

~~mpo elástico produzido por uma discordância, visto ser esta u-

ma distorção da rede cristalina.

2.2 - Empilhamento de discordâncias.

1 1 1 1 1
••
X

Figura 9: Representação de um empilhamento de discor-

dâncias em cunha.

Existindo um empilhamento (figura 9), conjunto de n

discordâncias em cunha com suas linhas de discordância retas e

paralelas, todas pertencentes ao Qesmo plano de deslizamento,

que contém os seus vetores de Burgers, todos da forma bi1, es

crever-se-á a força que atua sobre a i-ésima discordância como

sendo:

F. (x. )1 1
n

=L:
j=l
j;/l

G b2 1
2( 1- V) (x. -x . )1 J

(5 )

Onde: n = número de discordâncias do empilhamento.

x. = posiçao da i-ésima discordância.1

x.
J

= posiçao da j-ésima discordância.

f.-..m<A.. 10_"IIIO.IIICA1.-cA .IAO c.-.- ,i 'lsaCA - -
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Como será visto no decorrer do presente trabalho, esta

condição corresponde à obtida quando se aplica carga concentra-

da em determinados materiais. Surge ai um conjunto de discordân-

cias de mesmo vetor de Burgers, alinhadas de forma a formar um

empilhamento. Embora cada linha de discordância nesse caso não

seja uma reta, mas sim composta de um conjunto de segmentos de

reta, todas as linhas têm aproximadamente a mesma forma, de ma-

- 37
neira que (5) continua sendo uma boa aproximaçao .

Em se tratando de Silicio'es!,>ecificamente, há que se

ressaltar o fato de que as discordâncias presentes no empilha-

mento decorrente da aplicação de carga concentrada não têm cará

ter em cunha puro, mas são discordâncias em 602, de forma que a

expressão da força não será dada simplesmente por (4), mas sim

por 32

F = G b2 t [ cos20( (l-V) + sen2o(.J}
2 (1-" )r (6 )

E a força que atua sobre a i-ésima discordância será então:

n

F.(x.) = \'1 1 L...J
(7)

Onde: ~ = ângulo entre a linha de discordância e o vetor de Bur-

gers, 602 no caso considerado.

2.3 - Tratamento quantitativo de uma roseta produzida por inden

32
tação
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~[ COS20(. (l-Y)+
211' (l-V)

n

2:
i=2

1
(r-r. )

J
(10)

Onde: G = módulo de cisalh~ento.

b = vetor de Burgers.

0(= ângulo entre a linha de discordância e o vetor de Bur-

gers.

n = núnero de discordâncias do empilhamento.

(r-ri) = distância em relação às demais discordâncias do em

pilhamento.

40 42 .
Pode ser demonstrado ' que o movimento de uma d1s-

cordância na extremidade de um empilhamento pode ser tratado como

o movimento de uma única discordância sob um campo de tensão efe

tivo 1: , cuja magnitude é proporcional à tensão aplicada no pla

no de deslizamento r( .a

Li-t é independente da sensitividade da velocidade da dis

,. ,- 42
cordancia com respeito a tensao e foi encontrado cono sendo

A~ 3 sen ot. ...) ~Ul. = 4( cosr/..+ 1- li )( I.,a- \'b)

onde:~b= tensão de ativação da fonte.

(11)

•

No caso de aplicação de carga concentrada, a tensão ao

longo do plano de deslizamento é variável e dada por (8), -de for

ma que1C ,numa primeira aproxinação deve ser substituído peloa

valor médio t da tensão ao longo do plano de desliazamento, aav

qual é estimada como sendo:
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A aplicação de carga concentrada em um material crista

lino dúctil produz um padrão de discordâncias conhecido como ro-

seta de discordâncias produzida por indentação. Cada braço desta

roseta é formado por um empilhamento de discordâncias. A discor-

dância pertencente a este conjunto e que se encontra mais dista~

te do centro de aplicação de carga, é chamada de discordância li

der e está sujeita a uma tensão que é dada por:

rt =~.+ 1st1 (8)

onde:i.= tensão provocada diretamente pela carga aplicada.1

61= tensão provocada pelas demais discordâncias do empilh~

mento.

Quando o empilhamento é composto de discordâncias ali-

nhadas a partir do centro da impressão decorrente da indentação

e em se tratando de discordâncias situadas não muito distantes

, ~, 38-41da superficie, '~. sera dado por1

=

Onde P = ,carga aplicada.

(9)

r = distância entre o centro de aplicação de carga e a i-é-

sima discordância.

A =

, 32
Alem disso temos que
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Onde: ~ = distância percorrida pela discordância.

i = valor efetivo de 1, a partir do qual as discordânciasI
afetam a discordância lidero Substituindo então ~ . e integrando1

obtemos:

<'(av =

De forma que t pode ser escrito:

--L = (12)

Onde: N
3 ~ sen oi.= 1 + 4 jJ (coso( + 1- V )

Caso o movimento da discordância seja controlado por

um processo de ativação térmica com barreira de potencial simé-

trica, a velocidade v na presença de tensãot é dada aproximada-

_ 43
mente pela relaçao

u V'(
v = vº exp(- kT) senh~

Onde: vº
=fator defrequência.

U = energia de ativação.V = volume

deativação.

k =

constantede Boltzmann.

T =

temperatura absoluta.

(13)
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Em muitos casos a velocidade de uma discordância pode

. t t 32ser convenlen emen e representada por

(14)

Onde: 1. º = 107 N/m2•

B, m = parâmetros do material.

Comparando (13) e (14) pode-se notar que m dependerá da

temperatura; m crescerá a medida que houver decréscimo da tempera

tura. No caso de cristais covalentes, é conhecido o fato de que

m difere pouco da unidade 44

Eliminando em (14) o valor de t dado por (12) teremos:

v =
dr
dt exp(- ~)

(15)

Que pode ser integrado:

= r
o

m -E- m U
B(AN) (~) exp(- kT)dto

(16)

Onde na integração foi desprezado o intervalo de tempo durante o

qual a carga está sendo aplicada (antes da acomodação) e o inter-

valo de tempo durante o qual a carga está sendo retirada. Também

as dimensões da impressão estão sendo consideradas desprezlveis

em relação a t.
Assim sendo, obtemos de (15):

n m/(2m+1) t1/(2m+1) xpl U J[ = C P e l kT(2m+1U
(17)
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Onde:

c = (lm+1)B 1/2m+1)( A N )m/(2m+1)
~

No caso em que a carga for aplicada a determinada tem-

peratura e posteriormente retirada, efetuando-se então tratamen-

to térmico nà amostra, a integral em (17) terá que ser calculada

em duas etapas. A primeira em que se considera o tempo t1 de a

plicação de carga a uma dada temperatura T1 e carga P1, e a se

gunda em que se considera um tempo de tratamento térmico t2 à

temperatura T2 e um valor efetivo de carga P2 responsável pelo

campo elástico residual da aplicação de carga, sob ação do qual

se moverão as discordâncias.

Os valores da energia de ativação para discordâncias

em sillcio encontrados na literatura estão na sua maioria compre

. 21,45-47.
endldos entre 1,5 e 2,5 eV, dependendo da dopagen .

A introdução de impurezas eletricamente ativas que for

-, , ,
mam soluçao sol ida com atomos de sillCio reduz substancialmente

a energia de ativação para o movimento de discordâncias. A redu-

ção no valor de U com o aumento da concentração de impurezas ele

tricamente ativas depende somente do sinal da carga e não das di

-, 46
mensoes do atomo impureza

A 900ºC, o módulo de cisalhamento no sillcio tem o va-

11 2 -,
lor de 0,75 x 10 N/m, enquanto que a razao de Poisson e i-

gual a 0,262 para este material 37
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2.4 - Ativação térmica.

o movimento de uma discordância através de uma rede

cristalina é numa larga gama de condições experimentais, contro-

lado por ativação térmica 48. A determinada temperatura a discoE

dância pode com auxilio de flutuações térmicas, ultrapassar obs-

táculos em sua trajetória que não seriam ultrapassados com o me~

mo nivel de tensão à temperatura de zero absoluto. Estes obstácu

los podem estar dispersos na rede cristalina, tais como discor-

dâncias, átomos em solução ou regiões de rede com defeitos estru

turais, ou podem ainda ter sua origem na própria discordância co

mo no caso de modificações na estrutura do núcleo da discordân-

cia, deslizamento cruzado ou "jogs" 49

Geralmente o movimento de uma discordância ocorre in-

termitentemente. Ela se demora em frente a um obstáculo, com au-

xilio de flutuações térmicas ultrapassa-o seguindo até o obstácu

10 seguinte. Normalmente o tempo de percurso entre um obstáculo

e outro é pequeno em comparação com o tempo em que a discordância

permanece em frente a um obstáculo tentando ultrapassá-lo. Desta

forma, a velocidade média de uma discordância é determinada es-

sencialmente pela taxa de flutuações que possibilitam a transpo-

sição deste obstáculo.

Utilizando argumentos gerais, podemos obter a taxa de

ocorrência de flutuações de energia Q a uma temperatura T.

T' = À exp(-Q/kT)

Podemos i~terpratar À como sendo a freqüência de ter.-
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tativas de ultrapassar o obstáculo, e exp (-Q/kT) como sendo a

probabilidade da chamada energia de ativação Q ocorrer localmen

te.

A medida que a temperatura aumenta, flutuações térmi

cas passam a ocorrer a uma taxa maior, aumentando a velocidade

das discordâncias. Quando a temperatura é mantida fixa, o aumen

to da velocidade ocorre à medida que a tensão à qual a discordân

cia está sujeita aumenta, devido ao fato de que a energia de ati

vação térmica Q' que deverá ser suprida localmente decresce em

decorrência da tensão aplicada.
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CAPrTULO 111

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1 - Aplicação de carga concentrada.

Uma técnica que pode ser utilizada para o estudo de dis

cordãncias em materiais é a aplicação de carga concentrada com

posterior revelação do padrão de discordâncias gerado a partir da

impressao produzida. Padrão esse que recebe o nome de roseta de

dis~ordâncias produzida por indentação.

Esta técnica consiste da aplicação de um peso (carga)

sobr~ o material através de uma ponta (geralmente de diamante)

que rromove deformação plástica no material. Discordâncias sao e

miti1as a partir da região central, deslocando-se pelo cristal

nas direções próprias ao sistema de deslizamento, devido ao cam

po elijstico produzido pela aplicação de carga.

A figura 1 apresenta o esquema do sistema utilizado no

presente trabalho. Contruiu-se o sistema a partir de uma balança.I

Em u~ dos braços fixou-se uma ponta Vickers sobre a qual foram co

locadas as cargas correspondentes às cargas desejadas. No outro

braço foi fixado um núcleo de ferro envolto em óleo, formando as-

sim um sistema de amortecimento. Externamente ao recipiente que

continha o óleo foi instalada uma bobina na qual circulava uma.
corrente contínua, a fim de se conseguir erguer e abaixar a ponta

Vickers variando a corrente que passava pela bobina. Sob a ponta

colocou-se uma base sobre a qual era colocada a amostra. Esta ba-

se era aquecida por um forno pelo qual estava envolvida. O contro

1e da temperatura da base era feito por um termopar colocado em

um orifício feito na própria base e bastante próximo da superfí

cie, de forma que a variação da temperatura entre a região na qual

era medida fosse desprez1vel.
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Figura 10: Esquema do sistema utilizado para aplicação

carga concentrada.

1 - Fonte de tensão para alimentação do forno.

2 - Isol~nte térmico.

3 - Resistencia para aquecimento.

4 - Dedo quente.

5 - Ponta Vickers.

6 - Amostra.

7 - Suporte.

8 - Cutelo de quartzo.

9 - Sistema de amortecimento com óleo.

10 - Bobina para produção do campo magnético

que ergue a ponta Vickers.

11 - Fonte de corrente contínua.

12 - Carga.
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No silicio, tal método tem sido utilizado para estuda~

f .t d d •... 50 f'-se o e el o a opagem sobre as propriedades mecanlcas . e el

.•...•... 51 .
to de ancoramento de dlscordancias causado por oXlgenlo , ln-

fluência de filmes superficiais na mobilidade de discordâncias

52 •.. -,
, dependencia da tensao critica de cisalhamento com a tempera-

53 54 .. ' .•... 55
tura , fraturas , mobllldade termlca de discordanclas , en

tre outras.

Esta técnica tem como vantagen o fato de gerar um pa-

drão de discordâncias conhecido. Além disso é pouco dispendiosa

e possibilita fácil visualização de resultados qualitativos.

Como principal problema, pode ser citado o fato de o

tratamento teórico realista ser extremamente dificil, impossibi-

litando praticamente a obtenção de resultados quantitativos, com

- 37 50 53 55
algumas excessoes ' , ,

3.2 - A estrutura de uma roseta.

A estrutura de uma roseta em planos {1111em silicio

foi determinada por Eremenko e Nikitenko 56 utilizando topogra-

f· d' .. 1 t •... t' t H 57la e ralOS x e mlcroscopla e e ronlca. Pos erlormen e u re

solveu tal estrutura em planos {100j, a'qual é apresentada na fi

gura 11. A região central sobre a qual foi apoiada a ponta Vi-

ckers consiste de um sistema complexo de deslizamento e desliza-

57,58 .
mento cruzado com o efeito de encruamento . Esta reglao ma~

tém um campo residual de tensões mesmo depois de retirada a car-

ga.

Quando se efetua um tratamento térmico na amostra
,

apos

a aplicação de carga ir da re-
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giaocentral, deslocando-se por ativação térmica e devido ao cam

po elástico residual sobre os planos de deslizamento e nas dire-

ções próprias ao sistema de deslizamento. No caso de silicio, as

discordâncias consistem de pequenos "loops" prismáticos como mos

tra a figura 11 •

[1 Ia)

••

[1jO]

(100)

Figura 11: Estrutura de uma roseta em planos t100} de

silicio.

A estrutura de tal roseta pode variar tremendamente de

pendendo do plano cristalino sobre o qual a carga é aplicada. A-

lém disso, a forma das discordâncias que compoem a roseta também

vd.l.'iade material para material. Um exemplo de estrutura total-

m~~te diferente é a das discordâncias produzidas por aplicação

59
de carga concentrada em CdTe

3.3 - Tratamento tér~ico.

o tratanento térmico consiste basicamente da exposiçao
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da amostra a uma temperatura elevada por determinado tempo.

No caso do silicio, a aplicação de carga foi feita à

temperatura de 500ºC, temperatura esta um pouco superior à de

transição frágil-dúctil deste material, a fim de evitar que haja

produção de fraturas. Nesta temperatura porém, a mobilidade tér-

mica das discordâncias neste material é muito pequena. Desta fOE

ma, após a aplicação de carga faz-se um tratamento térmico; dei-

xa-se a amostra em um ambiente com temperatura superior à citada

durante um intervalo de tempo desejado para que as discordâncias

movendo-se por ativação térmica, se desloquem até suas posições

de equilibrio àquela temperatura.

Neste trabalho o sistema utilizado para o tratamento

térmico das amostras, que aparece na figura 12, consistia de um

tubo de quartzo envolto por um forno, de tal forma que a temper~

tura no interior do tubo pudesse chegar a 1000ºC. Se necessário,

o tubo podia ser fechado em ambas as extremidades, deixando-se

entretanto orificios para circulação de gás, obtendo-se assim at

mosfera controlada. O gás desejado, oxigênio ou argônio ultra p~

ro, antes de entrar no tubo passava por um sistema construido pa

ra retirar a umidade, que consistia de um vasilhame contendo si-

lica-gel. O gás era injetado por uma extremidade do tubo, saindo

pela extremidade oposta, de forma que o fluxo necessariamente

passava pela amostra que era colocada no interior do tubo. Quan-

do saía, o gás passava por um sistema que objetivava evitar a en

trada de umidade e gases estranhos. Este sistema consistia sim-

plesmente de um tubo colocado dentro de um vasilhame contendo ó-

leo. O tubo era colocado com sua salda um pouco abaixo do nivel

do óleo, somente o necessário para haver o borbulhamento, manten
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Figura 12: Sistema utilizado para tratamento térmico. 1-desumidificador de gases. 2-tubo de argônio.

3-tubo de oxigênio. 4-tubo de quartzo, 5-forno. 6-recipiente para evitar refluxo. 7-borbulhador.
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do assim a pressão interna ao tubo de quartzo bastante próxima

de uma atmosfera. Entre o borbulhador e o tubo de quartzo foi c~

locado um vasilhame para armazenar óleo, caso houvesse refluxo

deste para o sistema, devido à queda de pressão no interior do

tubo de quartzo.

3.4 - Crescimento de camada superficial de 8i02•

Em alguns casos, a plicação de carga conoentrada foi e

fetuada em amostras contendo uma camada superficial de 8i02•

Esta camada foi crescida utilizando o mesmo sistema que

foi utilizado para o tratamento térmico das amostras. A amostra

era colocada no forno, estando este a uma temperatura de 900ºC.

Fazia-se então passar pelo tubo um fluxo de oxigênio. A amostra

era mantida no forno por um período tal que se obtivesse a cama-

da superficial de óxido com a espessura desejada.

E
:1..'

t

-2 _
10 '0-1 ,t- h

10

Figura 13: Espessura da camada de 8i02 em função do

tempo sob fluxo de oxigênio a 900ºC.
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A relação entre o tempo durante o qual a amostra perm~

necia exposta ao fluxo de de oxigênio à temperatura de 900ºC e a

espessura da camada de óxido foi retirada da literatura 57. A fi

gura 13 apresenta um gráfico desta relação para camadas cresci-

das sobre plano (100).

3.5 - Polimento quimico.

o polimento quimico das amostras de silicio tem como

finalidade retirar a camada próxima da superficie que se encon-

tra danificada pelo corte. Esta camada possui microfraturas que

podem introduzir defeitos no material quando a amostra for subme

tidaa tratamento térmico. Além disso, o polimento quimico visa

dar à superficie qualidade suficiente para posterior localização

de defeitos por meio de microscopia ótica. Uma solução utilizada

para polimento quimico de silicio consiste de 5% HF - 95% HNO .3

Variando-se a concentração de HFcontrola-se a velocidade do pol~

mento (aumentando-se a concentração de HF aumenta-se a velocida-

de do polimento). Apesar de nesse caso ser possivel o controle

da velocidade, a utilização desta solução tem como inconveniente

o fato de que normalmente aparece, quando a superficie é vista

ao microscópio, grande quantidade de "pits", prejudicando a visu

alização dos defeitos nos quais se está interessado.

Outra opçao consiste de uma solução de 5 partes de

HNO para 3 partes de HF e 3 partes de ácido acético glacial.3

Neste caso a superficie polida apresenta menor quantidade de

"pits", além de existir uma sensivel redução de "orange peel". O

fato desta solução possuir em sua composição o ácido acético, ao



-29-

quanto em aQostras que foram submetidas a processo de oxidação.

As combinações das soluções são as seguintes:

Secco: 2 partes de HF concentrado.

Jenkins : 60 ml de HF concentrado.

30 ml de HN03 concentrado.

60 ml de ácido acético glacial.

30 ml de cr03 5M.

2 g de Cu(N03)2'

No caso da solução de Jenkins, melhores resultados são

obtidos quando durante o processo de preparação da solução o

CU(N03)2 é primeiramente misturado à água, adicionando-se os ou-
, - 61

tros componentes somente apos a sua total dissoluçao • Apesar

- , 61 -
de citaçao em contrario , a soluçao de Jenkins nem sempre apr~

senta bons resultados quando utilizada imediatamente após a pre-

-
paraçao.

Em alguns casos torna-se necessário retirar a camada

de óxido que cobre a superflcie do sillcio. Isto pode ser feito

mergulhando-se a amostra em HF. Caso se deseje revelar defeitos

em silício co superflcie oxidada, basta utilizar o procedimento

normal de ataque usando a cOQbinação das duas soluções, sem qua!

quer prejuizo para a visualização dos defeitos.
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Figura 14: Falhas de empilhamento reveladas por ataque

quimico seletivo em silicio (100) •

•
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20llm

Figura 15: IIEtch pitsll associados a discordâncias,

velados por ataque quimico seletivo. Silicio (111).

re-
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Figura 16: Estrutura periódica de defeitos em silicio

(100) provocada por problemas durante processo de fa-

bricaçio de dispositivo. Defeitos revelados por ataque

quimico seletivo.
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CAP!TULO IV

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

o presente capítulo descreve os resultados experi

,mentais obtidos com o objetivo de verificar a influência de cama

da superficial de óxido sobre a mobilidade térmica de discordân

cias além de resultados visando relacionar a anisotropia na dur~

za com modificações no padrão de discordâncias gerado por inden

tação entre outros.

Na obtenção dos resultados apresentados a seguir foram

utilizadas amostras de silício livre de discordâncias. As amos

tras salvo citação em contrário, foram todas cortadas com iguais

dimensões, como mostra a figura 17. Antes de serem utilizadas,

todas as amostras foram polidas quimicamente, conforme procedi

mento anteriormente descrito.

(011)

5

(JOO)

Figura 17: Dimensões (em mm) das amostras utilizadas.

Também são indicados os planos cristalinos correspon

dentes às faces das amostras.
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4.1 -Influência da orientação das diagonais da ponta Vickers so-

bre o padrão de discordâncias gerado.

Aplicações de carga foram efetuadas sobre amostras de

silício (sobre a face (100» à temperatura de 500ºC. A carga uti

lizada foi de 50 g, sendo de 30 s o tempo que a carga permanecia

sobre a amostra em cada aplicação. Cinco indentações foram fei-

tas em cada amostra, com ambas as situações presentes na figura

18.

!
I
~

A

J

B

Figura 18: Orientações da ponta Vickers utilizadas. ~

representa o comprimento da roseta ••

As amostras foram então mergulhadas em HF e posterior-

mente levadas ao forno para sofrerem tratamento térmico por uma

hora à temperatura de 550, 600, 700, 800 e 900ºC respectivamente.

A atmosfera utilizada no tratamento térmico foi de argônio. Uma

amostra foi utilizada para cada orientação da ponta Vickers (fi-

gura 18) a cada temperatura de tratamento térmico.
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Fei to o tratamento térmico, efetuou-se ataque qu1m~co

seletivo para revelação das rosetas, cujos comprimentos foram me-

didos com aux1lio de um microscópio ótico (modelo Zeiss-Neophot

21) • A figura 19 mostra uma roseta t1pica em si11cio (100) após

sofrer ataque qu1mico seletivo •

..
-- •.

".

Figura 19: Roseta t1pica em si11cio (100) revelada por

ataque qu1mico seletivo.

e<Jlm) , t= 30s P=5cg
ap. T

= 500QC
ap.

"Oi

ttt = 1 h
100 90 Argônio80 706050

4030

300
4005006007008009001000T(OC)

Figura 20: Comprimento da roseta em função da tempera-

tura de tratamento térmico para ambas as situações vi~

tas na figura 18. Os quadrados estão associados a A.
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Na figura 20 pode-se ver um gráfico do comprimento da

roseta em função da temperatura de tratamento térmico para ambas

as situações mostradas na figura 18.

4.2 - Tempo de aplicação de carga.

Para verificar o comportamento das rosetas em função

do tempo de aplicação de carga, foram efetuadas indentações com

carga de 50g em uma amostra à temperatura de 5002C. Cada aplica

ção foi feita de forma que a carga permanecesse por interva-

los de tempo diferentes sobre a amostra. utilizou-se tempos de

15, 30, 45, 60, 90 e 120 segundos. Após a aplicação, a amostra

sofreu um tratamento térmico de 1 hora de duração à temperatura

de 7002C em atmosfera de argônio.

Foi tomado o cuidado de orientar-se a ponta Vickers

sempre da mesma maneira em relação às direções de deslizamento

do cristal. Adotou-se a orientação representada pela letra A na

figura 18.

Para revelação das rosetas utilizou-se novamente o

procedimento normal de ataque quimico seletivo.

Na figura 21 podemos ver representada a dependência

de í com o tempo de aplicação de carga para as condições des-

cri tas.

Apesar de uma roseta somente vir a ter seu comprimen-

to independente do tempo de aplicação de carga para tempos lon-

gos, em torno de 2 minuto sou mals, pode-se ver que mesmo para

tempo de aplicação de carga em torno de 30 segundos, caso se co

meta um erro na permanência da carga de 1 segundo <valor esse
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possivel pelas condições experimentais), estar-se-á incorrendo

em um erro de menos de 3% no valor de 1. Desta forma justifica

-se a adoçio do tempo de aplicaçio de carga iguala 30 segundos,

evitando-se desta forma que, quando se produz várias rosetas em

uma mesma amostra, esta fique por muito tempo sujeita à temper~

tura de 500RC, fazendo com que as primeiras impressões já so-

fram ai um tratamento térmico prolongado, em condições diferen-

tes das últimas efetuadas.

1<

70

60

50

•

4
o 15 30 45 90 120 t(s)

Figura 21:Q em funçio do tempo de aplicaçio de carga.

P=50g, temperatura de aplicaçio de 500RC com tratamen

to térmico por 1 hora em atmosfera de argônio a 700RC.

4.3 - Estado da superficie antes do tratamento térmico.

Após o polimento qulmico e durante o processo de apl~

caçio de carga a superficie do sillcio sofre oXidaçio. Embora

esta camada seja fina, foi verificado se a mesma poderia influ-

enciarnosvalores obtidos para o comprimento das rosetas. Para

tanto foram feitas indentações de 50g durante 30s à temperatura

de 500RC em amostras de sillcio. Posteriormente metade das amos
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tras permaneceu mergulhada por 15 minutos em HF a fim de se re-

tirar a camada superficial oxidada. As amostras passaram então

por um tratamento térmico a 900ºC por tempos de 1, 2 ou 3 horas

dependendo da amostra. Não foi notada diferença entre os compri

mentos das rosetas dos dois lotes que pudesse ser considerada

significativa.

No caso das amostras mergulhadas em HF, quando estas

eram retiradas do ácido, mesmo antes de sofrerem tratamento tér

tante fina em condições normais (da ordem de alguns angstrons

A

~O~

Bi I- II I t
f

-90 E--- 80' - I -
70

60'

II• •60
O

I23 I23
t (horas)

t (horas)

Figura 22: Q em função do tempo de tratamento tér-

mico a 900ºC. Amostras mergulhadas em HF por 15 mi

nutos antes do tratamento térmico estão apresenta-

das em A. As amostras represesntadas em B não fo-

ram mergulhadas em HF. O tratamento térmico foi e-

fetuado com forno aberto.
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A verificação descrita neste item foi considerada ne-

cessária pelo fato de não se conhecer a espessura da camada oxi

dada produzida durante o tempo de aplicação das cargas na amos

tra e sua influência nas medidas.

4.4 - Tratamento térmico prolongado.

Objetivando verificar-se a evolução do padrão de dis-

cordâncias gerado quando da aplicação da carga em função do tem

po de tratamento térmico, efetuaram-se aplicações de 50g com a

amostra a 500ºC. Cada aplicação durou 30s, sendo feitas 4 por

amostra. Duas séries de amostras foram utilizadas.

As amostras foram então levadas a tratamento térmico

em atmosfera de argônio. Uma das séries sofreu tratamento à tem

paratura de 550ºC, enquanto que a outra passou pelo mesmo pro-

cesso à 900ºC. Cada amostra permaneceu por tempo diferente subme

tida ao processo de tratamento térmico. Os tempos de tratamento

variaram entre 0,5 e 12 h.

As figuras 23 e 24 mostram os resultados obtidos para

~ em função do tempo de tratamento térmico.

t (JJm)

P=50g

100 ~ T =500ºCap.

60

60
3 6 9 12 t(h)

Figura, 23: em função do tempo de tratamento térmico
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Em seguida, para efeito de comparação tomou-se proce-

di~ento idêntico ao descrito para o levantamento do gráfico da

figura 23. Foi realizado, estando desta vez a amostra exposta

ao ar durante o tratamento térmico, permitindo oxidação. Não

foi encontrada diferença significativa com relação àquelas que

sofreram tratamento térmico em argônio.

i (~m)

80
t = 30s

ap.

P = 50g

T = 5002C
ap.

60

40

20
3 6 9 12 tCh)

Figura 24: ~ em função do tempo de tratamento térmico

a 5502C em atmosfera de argônio.

t IPml

t= 30sT= 5002CP = 50g
ap.

ap.
100

.

f~
II

90 I- I

80

70

• 12t( h)O
369

Figura 25: Tratamento térmico efetuado em condições

semelhantes as da figura 23, com amostra exposta ao

ar.
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4.5 - Aplicação de carga concentrada em amostras com superficie

oxidada.

Carga de 50 ..g,foi aplicada sobre amostras de silicio

com superficie oxidada. A temperatura de indentação foi de 500ºC,

com o tempo de permanência da carga sobre a amostra sendo igual

a 30 segundos. As amostras possuiam camadas superficiais de óxi-

do, crescidas segundo procedimento já descrito, com espessuras

de até O,l~m. após as indentações, cinco por amostra, estas fo-

ram levadas a tratamento térmico por duas horas em ar a 900ºC.

Posteriormente as rosetas foram reveladas por ataque quimico se-

letivo e medidas com auxilio de microscópio ótico.

A figura 26 apresenta os resultados da dependência de

P em função da espessura da camada de óxido quando da aplicação

de carga para as condições descritas.

Também foram efetuados tratamentos térmicos mais prolo~

gados em ar, para amostras com camada de óxido de espessura i-

gual a O,l~m e carga aplicada nas mesmas condições do caso ante-

rior. Desta vez a temperatura de tratamento térmico também foi de

900ºC. Na figura 27 aparecem os dados assim obtidos, juntamente

com os da figura 25, para efeito de comparàção.

Para eliminar a possibilidade de que a diferença em 1. se

devesse ao tratamento térmico sofrido durante o processo de oxi-

dação, duas amostras passaram por tratamento térmico em atmosfe-

ra de argônio, a u~a temparatura e intervalo de te~po iguais

aos utilizados para crescimento de camada de óxido de O,l~m de

espessura. Posteriormente foi aplicada uma carga, também em con-

dições iguais às das outras amostras, .efetuando-se tratamentos
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Figura 26: Q em função da espessura de camada de óxi-

do. O primeiro ponto é relativo a amostra sem camada

de óxido crescida.

térmicos de 2 e 5 horas respectivamente. Dos resultados obtidos

conclui-se que o processo de tratamento térmico para produção de

camada de óxido não alterou as propriedades do material de forma

a poder vir a modificar os resultados, pois o si11cio que sofreu

tratamento térmico não apresentava rosetas com 1 diferente das

de amostras que não passaram por este processo (aquelas nas qua-

is não havia sido crescida a camada de óxido). Desta forma pode-

-se afirmar que o efeito observado não é devido ao tratamento

térmico necessário à produção de camada superficial de 5i02•

Quando as amostras eram investigadas após a aplicação

de carga, microfraturas eram observadas ao redor da impressão Vi
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P = 50gT = 900ºCT= 500ºC
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Figura 27: 1 em função do tempo de tratamento térmico.

Pontos: camada de óxido ausente. Circunferências: cama

da de óxido de O,l~m de espessura.

ckers. Estas microfraturas puderam ser observadas mesmo em amos-

tras inicialmente oxidadas, nas quais a camada de óxido foi remo

vida após a indentação, indicando que estas microfraturas não se

restringem à camada superficial de Si02 no caso em que esta este

ja presente.

Amostras nas quais a aplicação de carga de 50g foi ef~

tuada durante 30s à temperatura de 645ºC, sofrendo posteriormen-

te tratamento térmico durante duas horas a 900ºC em atmosfera de

argônio, a diferença entre os comprimentos das rosetas para amos
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tras que sofreram processo de oxidação (espessura de O,l~m) e a

mostras que não passar~ por este processo também existe. O com

primento da rose.ta foi de 183~m para amostra não oxidada e de

206~m para amostra coberta com camada de óxido. Neste caso, mi

crofraturas foram observadas somente em amostra não oxidada.

4.6 - Aplicação de carga concentrada à temperatura ambiente.

Na fase inicial do presente trabalho foram efetuadas a

plicações de carga concentrada em sillcio sobre face (111) à tem

peratura ambiente. Surgiu o problema de que indentação nesta tem

peratura, abaixo da transição frágil-dúctil, produzia fraturas

que impediam uma boa reprodutibilidade das medidas de~ após tra

tamento térmico.

Na figura 28 são apresentadas algumas medidas de ~ em

função da temperatura de tratamento térmico por 30 minutos em at

mosfera de argônio. A carga aplicada foi de 50g, sendo de 30s o

tempo de aplicação de carga. O ataque qulmico utilizado foi o

mesmo usado para revelar defeitos sobre face (100)

Nestas condições, quando se aumenta o tempo de trata-.
mento térmico, diminui muito a reprodutibilidade das medidas de

~, variando consideravelmente a morfologia das rosetas numa mes

ma amostra. Torna-se então diflcil estabelecer critérios para a

medida sistemática de Q, visto poder uma mesma roseta neste caso

ter braços totalmente diferentes, dependendo da extensão das fra

turas.

As observações feitas pàrecem indicar que a extensão

das fraturas depende do tempo de aplicação de carga.
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Figura 28: ~ em função da temperatura de tratamento

térmico para indentação à temperatura ambiente sobre

plano (111).

20~m

Figura 29: Roseta em plano (111) em silicio, com inden

tação à temperatura ambiente, implicando na formação

de fraturas.
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CAPiTULO V

DISCUSSÃO

5.1 - Anisotropia na dureza.

O fato de cristais metálicos apresentarem impressões

Vickers de diferente tamanho, dependendo da orientação das diag~

nais com relação às direções de deslizamento do cristal já havia

°d 1 d 1· d .. ~l· 66-Sl o re ata o na 1teratura para o caso e cr1sta1s meta 1COS

68. Os resultados obtidos no presente trabalho demonstram que o

processo físico relacionado à dureza ocorre de forma distinta pa

ra ambos os casos da figura 18, no que se refere à disposição das

discordincias responsáveis pelo processo de deformação.

Com auxílio da figura 30, que apresenta 'o padrão fotoe

lãstico associado a impressões Vickers A e B da figura 18, pode

-se ver claramente a diferença existente entre as duas condições.

No caso A as tensões são mais concentradas, enquanto que no caso

B as tensões produzidas pela impressão parecem ter maior alcance.

Isto se deve à diferente área efetivamente deformada para

ambos os casos. Embora a figura 30 apresenta resultados obti-

dos com KCl, pelo fato deste cristal apresentar transparência na

região visível do espectro, e deste cristal possuir sistema de

deslizamento {110}<J10), diferente portanto do sistema de desliz~

mento do silício, {lll} <110), considerações 'de caráter qualitati

vo podem ser obtidas. O fato de impressões segundo a orientação

A da figura levarem a rosetas maiores a baixa temperatura se de

ve ao fato de que as tensões são mais elevadas nas proximidades

da impressão para este caso, fazendo com que a tensão crítica, a

quela abaixo da qual uma discordância não se move seja atingida

somente a uma distância maior do centro da impressão,

A temperaturas elevadas ocorre o contrário, As rosetas

associadas a B têm então maior comprimento.
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Figura 30: Padrão fotoelástico de impressao Vickers

em KCI.

É de se supor que isso se deva ao fato de o processo

de ativação térmica tomar papel preponderante neste caso, alia-

- , 53
do ao fato de a tensao critica ter seu valor reduzido • Com

isso as discordâncias chegam a regiões mais distapciadas do cen-

tro da impressão, onde as tensões são menores. Considerando o

campo relacionado a B como tendo maior alcance, as discordâncias

relacionadas a B percorrem maiores distâncias.

A explicação completa destas diferenças pode entretan-

to envolver fenômenos mais complexos como diferentes volumes de

recristalização para ambos os casos. A própria definição da ten-

são efetiva de cisalhamento produzida por uma ponta Vickers tem

- 70
que levar em conta o fator orientaçao

Um melhor conhecimento do problema poderá ser obtido

caso sejam posslveis medidas mais cuidadosas da densidade de dis

cordâncias na roseta, inclusive em regiões mais próximas à im-

pressão. Torna-se portanto necessário levar em conta a orienta-
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ção da ponta Vickers em relação às direções de deslizamento do

material em experiências que envolvam medidas de comprimento de

rosetas produzidas por indentação.

5.2 - Tratamento térmico prolongado.

Quando submetidas a tratamento térmico prolongado, as

rosetas atingem um comprimento limite para aquela temperatura.

Isto se deve ao fato de que as discordâncias se movem somente

enquanto a tensão sobre elas devido ao campo elástico da impres-

são for maior que a tensão critica de cisalhamento. Assim sendo,

tempos de tratamento térmico acima de determinado limite não le-

varn a modificações no comprimento da roseta.

o comprimento da roseta é dependente da temperatura, o

mesmo ocorrendo com o tempo necessário para atingir o seu com-

primento limite, corno consequência da modificação da tensão cr1-

tica de cisalhamento com a temperatura e da preponderância do

processo de ativação termica a temperaturas elevadas, devido ao

aumento da taxa de flutuações térmicas.

5.3 - Mobilidade de discordâncias sob superf1cie oxidada.

Pela análise dos resultados presentes nas figuras 26 e

27 pode-se concluir que a camada de óxido altera significativa-

mente a distância que as discordâncias percorrem quando da apli-

cação de carga concentrada.

A observação de fraturas associadas às impressões Vi-

ckers faz com que não possa ser totalmente descartada a hipótese
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de que a existência da camada de Si02 modifique a morfologia e

as dimensões destas fraturas. Estas microfraturas não puderam

se evitadas, provavelmente se devendo ao fato de que a ponta

Vickers não era aquecida durante o processo de aplicação de car-

ga, por não ser própria para trabalhos a altas temperaturas. De

qualquer froma há que se levar em consideração o fato de que a

camada de óxido era muito fina (menor do que O,l~m), fazendo com

que a hipótese de que o fenômeno observado se deva somente a fra

turas seja pouco provável, reforçado pelo fato de que estas mi-

crofraturas foram encontradas igualmente em amostras oxidadas.

A presença de camada superficial sobre silicio e sua

influência sobre a mobilidade de discordâncias foi investigada

para o caso de filmes superficiais de nitreto 52. Amostras de

silicio cobertas com filme de nitreto exibiam redução na mobili-

dade para discordâncias introduzidas por aplicação de carga con-

centrada.

A existência de filme de nitreto produz tensão compre~

siva sobre o substrato de silicio 52, enquanto que no caso de

filme de óxido de silicio a tensão sobre o substrato é trativa

71 '
• Desta forma, e de se supor que o efeito observado, aumento

da mobilidade quando da existência de camada de Si02, se deva a

problemas elásticos na interface, que implicam numa diminuição

local da energia de ativação envolvida no processo de ativação

térnica, levando a um consequente aumento da mobilidade térmica.

Há que se ressaltar o fato de que discordâncias apre-

sentarem maior mobilidade térmica quando se movem sob caí..ada0-

xidada em silicio tem importância tecnológica, por ser o cresci-

mento de camada de óxido procedimento normal na confecção de dis
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positivos que utilizam silicio como substrato, e ainda porque

discordâncias podem produzir danos em dispositivos sob determina

das condições.

° fato de que amostras nas quais a aplicação de carga

concentrada é efetuada na ausência de camada de 8i02 e o trata

mento térmico efetuado com amostra exposta ao ar, implicando po~

tanto na formação de camada superficial de óxido nesta fase,
-

nao

apresentarem comprimento de roseta diferente das amostras que s~

freram tratamento térmico em atmosfera de argônio, pode ser dev~

do ao fato de que o crescimento de camada de 8i02, no caso de

tartamento térmico exposto ao ar, se dá juntamente com o proces-

so de expansão da roseta. Como a roseta alcança sua maturidade

em pouco tempo, quando a camada de óxido ainda é póuco espessa,

esta não influencia significativamente no comprimento da roseta.

Com o passar do tempo, as discordâncias, então praticamente est~

cionadas passam a atrair ao seu redor uma atmosfera de defeitos

pontuais, inclusive átomos de oxigênio dispersos na rede crista-

lina pelo próprio processo de oxidação. que produziriam então um

efeito de ancoramento sobre as discordâncias, impedindo seu movi

mento quando a camada oxidada já apresenta maior espessura. ° e-

feito de ancoramento de discordâncias por 'átomos de oxigênio já

, 72 "
e conhecido ,tornando a hipotese razoavel.

5,4 - Aplicação de carga concentrada a temperaturas mais eleva-

das.

A aplicação de carga a temperaturas superiores ~s uti

lizadas não foi possivel pelo fato da ponta Vickers usada não
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ser própria para este fim.

Quando se efetuavam aplicações de carga a temperaturas

mais elevadas, estando a ponta a temperatura mais baixa que a da

amostra por razão já citada, surgiam fraturas extensas ao redor

da impressão, tornando inútil a medida, como mostra a figura 31.

Nesta amostra o ataque químico foi feito após a plicação de car-

ga, sem ter a amostra sofrido tratamento térmico posterior.

Figura 31: Fraturas produzidas quando da aplicação de

carga estando a amostra a temperatura de 700ºC e a po~

ta Vickers a temperatura pouco superior a ambiente.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSÃO

Dos resultados obtidos devem ser ressaltados, o fato

de que o processo de anisotropia na dureza Vickers ocorre modi

ficando a distribuição das discordâncias ao redor da impressão,

implicando inclusive na obtenção de diferentes comprimentos de

roseta em cada caso, exigindo que testes que envolvam medidas de

comprimento de roseta levem em consideração a orientação das di~

gonais da ponta em relação às direções de deslizamento do mate

rial; e o fato de que a existência da camada superficial de óxi

do de silicio crescida termicamente aumenta a mobilidade térmica

das discordâncias introduzidas próximas à superficie, como no ca

so de aplicação de carga concentrada sobre superficie oxidada.
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CAPITULO VII

SUJESTOES PARA TRABALHOS FUTUROS

Seria interessante investigar o resultado da existência

de outros filmes superficiais, principalmente aqueles utilizados

industrialmente, sobre a mobilidade térmica de discordâncias.

Melhores resultados também poderiam ser obtidos caso

houvesse a possibilidade de trabalhar com equipamento de aplica

ção de carga concentrada que pudesse operar a altas temperaturas,

quando o tratamento térmico poderia ser efetuado na própria câma

ra de aplicação, permitindo por exemplo séries de aplicaçoes em

uma mesma amostra com tempos de tratamento diferentes. Caso hou

vesse disponibilidade de tal equipamento, poderiam ser evitados

problemas relacionados a fraturas que surgiram neste trabalho.

Medidas fotoelisticas com auxilio de microscopia infra

-vermelho poderiam permitir a direta observação dos campos elásti

cos associados às impressões Vickers, e levando-se em considera

ção que cristais de silício podem ser crescidos com excelente qua

lidade, informações mais precisas a respeito da distribuiçao do

campo elástico seriam assim obtidas, livres do background que nor

malmente ocorre em cristais iônicos como o LiF.

Quando amostras de silício passam por tratamento termi

prolongado em atmosfera de argônio contendo umidade, surgem

falhas de empilhamento . Distribuições interessantes destes defei

tos aparecem nas regiões deformadas pela impressão nas quais se

localizam as discordâncias sugerindo algum mecanismo de interação.

Este mecanismo mereceria ser investigado.
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APENDICE I

DUREZA VICKERS

o sistema Vickers de dureza consiste de uma pirâmide,

a qual é forçada sobre a superfície do material. O valor da car

ga por unidade de área da impressão é tomado como medida da dure

za. Sistemas semelhantes são: Brinell, Rockwell, Knopp e Mono-

trono

I, ,

Figura 32: Ponta Vickers.

A dureza'·Vickers (H ) é obtida dividindo-se a cargav

(W) pela are a de contacto (A) 73:c

Hv
= = 2 W sen(136/2)

d2

onde d é a medida media da diagonalda impressão na superfície.
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