
8 1 .

ido A IOTA

Figuur IV.14.: Histograms met betrekking tot neutronen bestraald rhenium (doses 1.6 x lo'^rwt) na herbakken gedurende30 min

respectievelijk tot 100.250.450.750.850 en 950°C.

94.
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Belangrijker voor ons doel hierbij is dat de gemiddelde diameter van de zwarte stip-

pen omzeggens niet toeneemt met de hersteltemperatuur. Oit komt doordat er geen he-

lium aanwezig is om de vacaturen te bezetten. Het is dus niet de reactie (IV.15b),

die optreedt, maar wel de reactie (IV.15a], wat onze hypothese bevestigt.

IV.3.3. GESINTERD ALUMINIUMPOEDER - PRELIMIKAIR ONDERZOEK

IV.3.3.1. Bereiding

Van een staaf gesinterd aluminiumpoeder, waarin 7 gw5 AI2O3, werden na zagen en wal-

sen tot een dikte van t- 100 pm, schijfjes geponst van 3 mm diameter. Ze werden uit-

gegloeid gedurende 2 uur bij 500° C in een vacuumoven onder een gasstroom van 10 mbar

om lange dislocatielijnen en reeds bestaande dislocatieringen zoveel mogelijk te eli-

mineren. Na deze behandeling werden de specimens gevat in een pincet en elektro-

lytisch gepolijst in een bad van 20 % perchloorzuur en 80 % ethylalcohol.

Zoals voor rhenium werden de specimens door optische microscopie uitgezocht naar

vlakheid regelmaat van oppervlak en korrelgrootte, Oe kleinste korrels zijn 0.25

nm, de grootste 3 jint. 0e korrels groeien praktisch niet met het herbakken. Alle

specimens werden pas na bestraling verdund voor elektronenmicroscopie. Het zijn dus

allemaal zogenaamd "achteraf verdunde" specimens. De afmetingen van de Al2Q3-preci-

pitaten waren respectievelijk 4 tot 12 nm met uitlopers van 30, 40 en 60 nm en hun

densiteit was van de orde 3.7 x 109/cm2. Tenslotte vermelden we hier nog dat door

middel van emissiespectrometrie de volgende onzuiverheden in het materiaal werden

aangetroffen : HgdOOJ, Fe(260), Ni[30), CuC40}, Zn, Ca, Mn, Ga, Pb, Sn, Si(50), Ag,

Mg, voor een totaal van 544 ppm, 0e getallen tussen haakjes verwijzen naar het aan-

tal ppm voor dat bepaalde element,

IV.3.3.2. Het bestralen en herbakken

Ook deze specimens werden bestraald, maar met heliumionen van 21 keV ± 0.2 KeV tot

doses gaande van 9 x 1015 tot 9 x 1018 ionen/cm2. De ionenflux bedroeg 4.5 è 6 x

10*1* ionen/cm2 s. Tot nu toe werden nog maar enkel bestralingen bij 300 K uitgevoerd.

Het is echter de bedoeling nog bestralingen uit te voeren, zowel bij hogere als bij

lagere temperaturen dan 300 K (cfr Hoofdstuk III3. Er werden 75 mesh rasters ge-

bruikt voor het bekomen van aanliggende bestraalde en onbestraalde gebieden. Na be-

straling werden de oppervlakken van deze specimens onderzocht met de rastermicroscoop
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en daarna werden ze verdund voor transmlssiemicroscopie«

Alle specimens werden in situ herbakken in de elektronenmicroscoop. Het slechtere

vacuum hindert niet vermits alumlniumspeclmens en dergelijke toch steeds bedekt zíjn

met een dunne oxydelaag. Deze preliminaire waarnemingen zijn dan eigenlijk een lo-

gisch bijprodukt van een studie over blaarvorming. Vandaar die hoge doses.

IV.3.3.3. Waarnemingen en discussie

Figuur (IV.15a, b en c) tonen preliminaire opnamen transmissie-elektronen micros-

coop opnamen van gesinterd aluminiumpoeder 7 gw % AI2O3 na bestraling met 21 keV

He -ionen bij doses respectievelijk van 9 x 1015 , 6 x 1016 en 3 x 1017 ionen/cm2.

Figuur IV.15d . : van het zelfde specimen als Figuur IV.15a een ander gebied waar-

op gasbellen zichtbaar In de achtergrond en langs de korrelgrenzen j Figuur IV.15e,

f (9 x 1015 ionen/cm2 ) respectievelijk na 10 min. bij 100° C en 90 min. bij 500° C).

Na bestraling tot de dosis 9 x 1015 ionen/cm2 wordt stralingsschade waargenomen al-

leen onder de vorm van dislocatieringen. Hun afmetingen zijn aanzienlijk groter dan

bij rhenium of wolfraam (6 tot Z6 nmJ. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de rela-

tief hoge specimentemperatuur tijdens het bestralen, waardoor recombinatie bevorderd

wordt. Hun densiteit bedraagt 2 ã 4 x 1011 ringen/cm2. De bestralingstemperatuur,

uitgedrukt in homologe temperaturen (T/T ), bedraagt immers voor de respectievelijke

materialen,namelijk : Re : 0.087, W : 0,081 en Al : 0.32. Dit wil zeggen dat de re-

sultaten van gesinterd aluminium bij 300 K moeten vergeleken worden met de resultaten

van rhenium bestraald bij "*- 1200° C (1500 K), en oij gebrek aan deze gegevens, met re-

sultaten van herbakken bij deze temperaturen (he : 1500° C, dan is 0 • 20 nm). Er

worden inderdaad in gesinterd aluminiumpoeder maximum ringdislocaties waargenomen van

gemiddeld 23.5 nm.

Net als bij rhenium wordt na bestraling in het onderzochte dosisinterval (bijna 2 de-

cades) , geen noemenswaardige groei van de ringdislocaties waargenomen ; ook hun den-

siteit blijft vrijwel constant. Wel wordt de densiteitsbepaling meer en meer bemoei-

lijkt naarmate de dosis stijgt.

Specimens,bestraald tot 9 x 1G15 ionen/cm2, werden eveneens onderworpen aan herbak-

tijden van 90 minuten. Tijdens vrij lange herbaktijden werden om de 1C minuten elek-

tronenmicroscopische opnamen gemaakt met de bedoeling informatie in te winnen over

de activeringsenergie voor het groeien van ringdislocaties. Met het herbakken neemt

de densiteit af. Rond het einde van de beurt bij 400° C, werden trillende dislocaties

F
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b) 6 x IO 1 6 ionen/cm2

c) 3x 10^' ionen/cm

B) na bestraling en herbakken o

e) 9 x 1015 ionen/cm210 min bij 100C

f ) 9 x 1 0 1 5 ionen/cm2 90 min bij 500C

se.
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waargenomen en kort na opwarmen bij 500°Ctrv 7 min) werden reeds bewegende dislocaties

gezien.

IV. 3.3.4. Besluiten

In overeenstemming met rhenium en wolfraam, worden na kajnertemperatuurbestralingen

in gesinterd aluminiumpoeder, dislocatieringen waargenomen in plaats van zwarte stip-

pen. Dit is te wijten aan automatisch herstel, dat al bij kamertemperatuur effectief

is.

Gezien de geringe groei met toenemende dosis, menen wij ook hier, zoals bij rhenium,

te moeten besluiten tot een door onzuiverheden gedomineerd mechanisme voor kiemvorming

van dislocatieringen.

Voor het meten van activatie-energieën, zijn de doses te hoog, zoals te verwachten

was.

36.
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V. STUDIE VAN GASBELLEN

V.l. Nucieatie van gasbellen

Voor zover ons bekend, is tot op heden nog geen volledige nucleatietheorie voor gas-

bellen naar voren gebracht. Wel lijkt het ons aangewezen te vertrekken van de idee

van de botsingscascade (zie II.4) als zijnde een gebied waar interstitiëlen en va-

caturen in gelijke getale worden geproduceerd en waartussen bovendien He-atomen

thermaliseren. Bij bestralingstemperaturen boven vloeibare stikstoftemperatuur, her-

stelt een gedeelte van de stralingsschade door Frenkei-paarcombinatie ten gevolge

van de hoge mobiliteit der zelfinterstitiëlen. Daarbij komt dat de bij kamertempe-

ratuur ingeplante heliumatomen bewegen volgens een mechanisme van interstitiële

diffusie [KORNELSEN [59]] tot ze worden gevangen in de vorm van heliumvacituurcom-

plexen.

Uit eigen metingen [60], waarbij herstelexperimenten op rhenium bestraald met 17 keV

Me vergeleken worden met herstelmetingen op neutronenbestraald rhenium, hebben wij

het experimenteel bewijs van het bestaan van een heliumvacature interactie. We heb-

ben toen (Vergelijking IV,15b) de volgende reactie voorgesteld :

He

Inmiddels werden uitgebreide experimentele studies uitgevoerd dienaangaande onder

andere door KORNELSEN voor wolfraam QäY] en werden ook computerstudies aangevat [j3¿J

[63], waaruit is gebleken dat deze complexen tot 6 of zelfs meer heliumstomen per va-

cature kunnen bevatten,

V.2. Modellen van gasbel groei zonder toevoeging van thermische vacaturen

Volgens ROTH [64] treden de bovenvermelde complexen van vacaturen en gasatomen op als

kiemen, die nieuwe vacaturen uit later gevormde botsingscascades aantrekken, waardoor

ze uitgroeien tot kleine gasbellen.

V.2.1. VOLGENS ROTH, Mc CRACKEN OF DAS

Mc CRACKEN [65] vertrekt reeds van kleine sferische evenwichtsgasbellen met straal
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raken en dat ze tenslotte versmelten tot een volume gelijk aan de som der individu-
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Een moeilijkheid is dat, naarmate de holte groeit, de resulterende holte sferisch

blijft verondersteld, wat in strijd is met onze resultaten van transmissie-elektro-

nenmicroscopie.

DAS f66] beroept zich dan op de vorm van het implantatieprofiel om het groeien in

richting parallel aan het specimenoppervlak te verklaren, maar voor schijfvormige

holten geldt niet meer de structuur van formule ÍV.13.

Het probleem blijft bestaan, maar de hierboven gegeven uiteenzetting is een voldoen-

de vertrekbasis voor het verklaren van blaarvorming.
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V.2.2. GASBELGROEI DOOR VACATURENIOEVOER ÜIT DE BOTSINGSCASCADE (EVANS [6?]j68])

De groei van gasbellen in metalen vergt ontegensprekelijk én de aanvoer van gas én

van vacaturen. Het is echter verkeerd te denken dat gasbellen alleen maar zouden

groeisn wanneer terzelfdertijd heliumatomen en vacaturen beweeglijk zijn. EVANS

suggereert als een mogelijkheid voor de aanvoer van vacaturen naar gasbsllen een

mechanisme, waarbij atomen van het gasbeloppervlak worden afgeslagen door energie-

overdracht in de botsingscascade'. Dit mechanisme hangt daarbij af van de waarschijn-

lijkheid waarmee de weggeslagen atomen tot rust komen ergens buiten de gasbel en daar-

bij een permanente vacature vormen in plaats van weer ergens elders op het fcinnenop-

pervlak van dezelfde gasbel terecht te komen.

De verandering van gasbelstraal met de bestralingsdosis, kan daarbij geschreven wer-

den als

CV.5]
dD

waarbij Bj < £J1/'3< S2 zijnde het atoomvolume en waarbij g[z) voorstelt het aantal

verplaatsingen per atoom per eenheid van bestralingsdosis op de diepte z.

Er disnt echter ook rekening gehouden te worden met het feit dat de beschouwde gasbel

tevens krimpt als gevolg van de toevoer van interstitiëlen, die uiteraard ook in de

botsingscascades worden gevormd. Is C . de gasbeldensiteit in het specimen, dan stelt

ïC . )'1 het aantal atomen voor in het vangstvolume van een gasbel en is gCx)x
gb

CC .Q) ihet totaalaantal interstitiëlen,gevormd in dat vangstvolume per eenheid van be-

stralingsdosis. De theorie voorspelt dat het gedeelte

rgb Cgb + p i ( v )
CV. 6}

zal gevangen worden door de gasbel ; p.(dl) en p.(v) stellen respectievelijk de kans

voor dat interstitiëlen verdwijnen aan dislocaties (13 en vacaturen Iv). Het krimpen

van de gasbelstraal met de dosis, te wijten aan interstitiëlen, kan dan geschreven

worden ;

dr

dD J, CV.7)

Bij hoge gasbelconcentraties kan p.Cdl] verwaarloosd worden. Daar p.fv) = 8^ g(z3

kan gesteld worden, bekomt men :

101.
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Oe verandering van gasbelstraal met de bestralingsdosis, de gasbelgroei als functie

van de bestralingsdosis, wordt dan bekomen door beide fsetoren (V.5 en íV.S], samen

in rekening te brengen. Dit levert

dr b
dO cascade •Í rgb rgb Cgb + B 2

ÍV.9)

V.2.3. GASBELGROEI DOOR DITPONSEN VAN RINGDISLOCATIES

Een ander mechanisme waardoor ovsrdrukgasbellen hun overmaat aan spanning kwijt kun-

nen, is door het uitponsen van ringdislocaties, zoals voorgesteld door GREENWGOD

[69], Oe druk die daarvoor nodig is bedraagt

CV.103
" rgb rgb

waarbij G staat voor de schuifmodulus van het materiaal en b voor de Burgers-vector

van de gevormde ring In het interval van r . -waarden waar ringuitponsing gebeurt,

kan de verandering van gasbelstraal met de doses als volgt uitgedrukt worden :

f
drgb , 1.23 x 10"18 x f

1 dD LP r— [V.113
* 2y

x 4.83 x 108

V.2.4. GASBELGROEI DOOR AFSCHEURING TUSSEN NABIJGELEGEN GASBELLEN (EVANS 1977) jJ68j

In plaats van de gasbellen in evenwicht te veronderstellen, veronderstelt EVANS er

een overdruk in :

P' = P - (V.12)

Deze overdruk veroorzaakt zuiver schuifspanning rond de gasbel : de radiale vlakken

worden uitgerekt maar de tangentiële komen onder druk. Wanneer meerdere overdruk-

gasbellen in eenzelfde vlak gelegen zijn, is het duidelijk dat de trekspanningen op

de verschillende gasbeloppervlakken een resultante zullen hebben in de richting lood-

recht cp hst vlak van de gasbellen,met als gevolg het afscheuren.

10;
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In de veronderstelling -van een Kubische gasbelschikking met afstand d tussen opeen-

volgende gasbellen, is de gemiddelde trekspanning over het vlak gegeven door

P'ff r 2

2 -
(V.133

gb

Is a- de breuksterkte van het materiaal, dan kan daaruit P* berekend worden voor af-

scheuring, namelijk :

oPCd
2 - irr2.) Tir2

irr1gb

b,-i
- 1 tV.143

of nog

= p. 2Y
r .

irr"
_ ! C—Ki J-I - i I •F ] d2 f

(V.-S5)
rgb

Als bovendien de gasbelconcentratie in het materiaal C . (gb/cm3) bedraagt, dan wordt

'; ' d2 = Cgfa-
2/3 ÍV.16)

' 1 2v
en P_ = ac l r- - 1 > + —*- (V.173

F F I irr2 C 2 /3 I r*targb gb | g D

Oeze uitdrukking zal een der basisvergelijkingen vormen voor het model van blaarvor-

ming, ontwikkeld in VI.2.4, Uit Vergelijking (V.15) en Vergelijking [V.83 tV.2.3.)

werdenP_ en P._ berekend voor niobium en rhenium. De resultaten zijn respectievelijk

weergegeven in de grafieken van Figuur (V.1a en b).

Vergelijking (V.15) is in volle lijn getekend. Vergelijking [V.3] in stippellijn.

Oe waarde van de parameters tem

aangegeven tussen ronde haakjes.

De waarde van de parameters temperatuur CK) en gasbeldensiteit {C ] [gb/cm3), is

Daar een gasbel groeit volgens het mechanisme dat de geringste druk vereist, kan uit

Figuur CV.1a en b] een critische straal worden afgeleid, waarboven een gasbel groeit

door materiaalafscheuring. Deze r . icrit)-waarden zijn van belang bij blaarvorming.

:iio.
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Figuur V . l . : Grafische voorstelling van de verbandscetrekkingsn P, „(dyne/cm^) - r (ÜJ, (vgi. V á . ! , ¡n stippe'lijn. en

P]_p fdyne/cm2) - r b , i), (vgl. V.15-). in volle lijn, respectievelijk voor niooium (a) en rhenium (öi.

V.3. Contrast van gasbellen bij transmissie-elektronenmicroscopie

V.3.J. DIFFRACTIECONTBAST VAS KLEINE GASBELLEN (VAN LAOTÜYT)

V.3.1,1. Theoretische beschouwingen

Oe gasbellen an holts die na bestraling en herbaKksn in een specimen worden aangetrof-

fen, vertonen weinig of geen vervormingsconstrast, zodat men dan terecht de inwendige
2v

gasdruk P * —*— in evenwicht veronderstelt met de oppervlaktespanning van het Kris-
r

10-s
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talrooster. VAN LANDUYT ¡70] heeft het diffraotiecontrast bij beeldvorming voor

dergelijke holte bestudeerd in de veronderstelling dat ;

1. de diepte-afmeting van de holten Cz2) constant en kleiner is dan hun langs-

afmeting ;

1
2. dat Z2 < -T Çg, waarbij Çg staat voor de extinctie-afstand, corresponderend met

. de gebruikte diffracterende g-vector s

3. dat de elektronenmicroscopische waarneming geschiedt volgens een dynamisch twee-

bundelgeval, zodat slechts met de doorgaande bundel en met één gediffracteerde

bundel rekening dient gehouden te worden, waarvan de excitatiefout s voldoende

klein is.

Een holte wordt beschreven met behulp van een fasehoek a = 2ns z<>. Noemen we z de
*• o

dikte van het specimen in de richting van de elektronenbundel en Zj de ligging van de

holte beneden het bovenliggende specimenoppervlak tijdens de waarneming in de elek-

tronenmicroscoop, dan bekomt men voor de amplitudes van doorgaande en gediffrac-

teerde bundel, als normale Cn ) en abnormale absorptie CT'^3 in rekening gebracht wor-

den respectievelijk :

en

waarbij

T. = cos irs*z. - 1 — sin 7rs*z.

= •>-,' s i n '¡rs'z.

s* = s • + i s.*
r i

s * = w/Ç
r ^g

w = £1 + x 2 ) l / 2

(V.18a)

CV.18b)

(V.18c)

(V.18d3

CV.18eJ

(V.18f3

ÍV.Ifig]

en voor de intensiteiten van doorgaande en gediffracteerde bundel :

en

JS =

I? =

Czo "

- z2)

TV.19a)

CV.ISb]

(V.1Sc3

105.
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I* = SPSP CV.ISdJ

In helder veld microscopie, waar de gediffracteerde bundel onderschept wordt, wordt

het contrast dan gedefinieerd als

_v -p • •
I T ~ I!r T V T V TPTP o~vez2

r * —! L = -!—• I-V—- tV.20]
T lE TpTp e'' -

In donker veld, waar de doorgaande bundel wordt onderschept, wordt dit

T — T \/ \/ o n "ii z«

(V.21J

Daarbij slaan de symbolen S, T, v en p respectievelijk op : gediffracteerde bundel,

doorgaande bundel, kolom gaande door de holte en kolom gaande door het ongestoorde

kristal.

Positieve waarden van C of CT betekenen dan helderder dan de achtergrond, negatieve

C„ of CT donkerder dan de achtergrond. Uit de formules volgt tevens dat voor een be-

paald materiaal, met gegeven p, het contrast van een holte zal afhangen van de plaats

waar de holte zich bevindt in het specimen tzj), van de z-afmeting van de holte iz2J

en van de diffractievoorwaarde ts of x). VAN LANDUYT [70] bespreekt dan verschil-

lende speciale gevallen aan de hand </an berekende intensiteit-specimen-dikte-krommen

(geval s = 0, parameter ji ) en aan de hand van intensiteit-diepteliggingskronmen

Cgeval s jí 0). Daar in het geval s f 0 het intensiteitsverloop in feite afhangt van

4 onafhankelijke grootheden, terwijl de resultaten 2-dimensionaal worden weergegeven,

wordt nog opgesplitst in verschillende gevallen die we hieronder beknopt weergeven :

contrastverandering met diepte (zj) en afmeting van de holte {z¿i voor een gegeven

afwijking van de exacte Bragg-conditie (sJ en voor een gegeven specimendikte Cz ] j

j z 2 ;s = 0.5/Ç j z = 5.75 £ tV.22)

en specimendikte fz 3 op de intensiteit en hetcontrastverandering met diepte

contrast voor een eerder kleins holte (Z2) en een gegeven afwijking van de exacts

Bragg-conditie (s) ;

21 ; zo ! s = °'
S/Çg '• 22 = f 5g ? (V.233

contrastverandering met diepte (zjj, effect van de afwijking van de Bragg-conditie



34.

Cs], de tilthoek in de praktijk, voor een serder kleine holte [z23 voor een gegeven

1

soecimendikta iz ) j
o

s - x/çg ; 22 * ã" z * 5.75
o

(V.24]

contrastverandering met diepta (zj), tilthosk (s) voor sen eerder grote holte (22)

en een gegeven specimendikte (z ].

J Zj ; S * €g J 20 - 5-75 Cg (V.25)

Figuur V . 2 . : In wnsinir van door3aance (voile lijn) en gestrooide bundel (stippellijn) öij het verlaten van het specimen <geval s - O!
voor twee versen .lleude waarden van da absorptiecoëfficiënt »^in functie van de Scolomiengte z.

V.3.1.2. Bespreking

Oe situatie die zich nu voordoet bij het onderzoek van onze bestraalde specimens is

neg ingewikkelder omdat daar» op uitzonderlijke gevallen na, steeds 3 onafnankelijks



Figuur V.3.: Transmissiemicroscoop-opnamen van rhenium (a), (b) na bestraling en (c) na bestralen en herbakken.
(a, b l ; fazecontrast-gasbellen gedefocuseerd gefotografeerd doch respectievelijk als positief en als negatief afgedrukt.

(a) positief: gasbellen wine vlekjes
(b) negatief : gasbellen zwarte stipjes. Er is duidelijk een stipdiameter - gasbeldiameter distributie waar te nemen,

(c) : grote gasbellen gefotografeerd in verschillend contrast (zie V.3.1.) men herkent gasbellen helderder dan de
achtergrond, donkerder dan de achtergrond, overlappende gasbellen met overlappend gedeelte helderder aan
het gasbelcontrast en overlappende gasbellen met overlappend gedeelte donkerder dan het gasbelcontrast.
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parameters optreden, namelijk Ï

1. zj, omdat er een implantatieprofiel is ;

2. s, omdat door het ingeplante gas spanningen zijn ontstaan waardoor ds specimens

gebogen zijn j

3. z , omdat door de manier van specimenbereiding de specimens meestal enigszins wig-

vormig zijn.

Oit verklaart meteen ook waarom de gasbellen niet altijd worden waargenomen, hoewel

ze, qua bestralingsvoorwaarden en/of nabehandeling, aanwezig zijn.

We beperken ons daarom tot het aantonen van de wijze waarop de grafieken praktisch

moeten gebruikt worden. We doen dit voor het messt eenvoudige geval s = 0. Oe gra-

fieken zijn weergegeven in Figuur CV.2), Om bijvoorbeeld helder veldcontrast te be-

palen, gaat men als volgt te werk ; men bepaalt de lengte van de kolom "perfect kris-

tal" z , zet die af op de z-as en bepaalt via de kromme I. de bijbehorende waarde

l!j!. Evenzo bepaalt men de lengte van de kolom gaande door de holte Cz - z2 = z],

zet die waarde af op de z-as en bepaalt via de kromme I_ het bijbehorende punt I_.

Men gaat op analoge wijze te werk voor donker veldsituaties. Hetzelfde geldt voor

de andere grafieken.

Het contrast van sferische gasbellen kan teruggebracht worden tot dat van meerdere

boven elkaar geplaatste schijfjes van verschillende diameter ; zj en Z2 veranderen

dan trapsgewijs van kolom tot kolom. Vermelden we tot slot dat het niet de bedoeling

van dit werk is geweest om de hierboven beschreven theorie f VAN LANOUYT) te tes-

ten, maar integendeel, dat wij ze hebben gebruikt om het 3-dimensionaal karakter van

de waargenomen "gasbellen" te bewijzen.

Figuur CV,3c] toont gasbellen in verschillend'contrast (Re 21 keV He 6 x 10 1 7 ;

1500° C].

V.3,2, DIFFKACTIECONTRAST VAN ZEER KLEINE GASBELLEN (J nm < $ . < ],5 ran)
go

V.3.2.1. Fasecontrastgasbellen

HIÑES en HALL [7iJ berekenden de beeldintensiteit in functie van de scherpstelling
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en de sferische aberratie van de objectieflens bij transmissiB-elektronenmicrosco-

pie met 80 keV elektronen van agglomeraten van 1, 2. 3, 7, 19 en 64 goudatomen op

een koolstofsubstraat. Hun computerberekeningen steunen op het berekenen van de op-

lossing van de Schrödinger-vergelijking met behulp van een complexe atomaire ver-

strooiingsfactor.

Er is echter gebleken dat het ontstane fasecontrast hoofdzakelijk te wijten is aan

het gecombineerde effect van sferische aberratie en defocusering,eerder dan aan de

complexe verstrooiingsfactor.

Omdat zij, in eerste benadering, de lenswerking vrij veronderstelden van astigmatisms,

wordt de oplossing in het 1 atoomgeval natuurlijk axiaal symmetrisch, maar in de wer-

kelijkheid en vooral bij grote vergroting, verstoort deze lensfout de vorm van het

beeld.

Voor de grotere, doch éénlagige atoomconfiguraties, werd de dichtgeplakte stapeling

gekozen, terwijl de stapeling als kubisch vlak gecenterd werd beschouwd. Voor de

tweelagige zoals 19 = 13 + 6 en 64 = 37 + 27, vervalt natuurlijk ook de axiale sym-

metrie van de oplossing. Om computertijd te sparen werd bovendien slechts de inten-

siteitsverdeling volgens één bepaalde radiale richting bestudeerd tzie inzet bij de

Figuren V.4a, b, c en d).

Ook was de mogelijkheid voorzien om de computer de invloed te laten nagaan van een

constant faseverschil tussen verstoorde en ongestoorde golf, als gevolg van het in-

brengen van een faseplaatje. Het effect ervan is echter, vooral bij de allerkleinste

agglomeraten, bijzonder gering gebleken, maar bij de grotere agglomeraten leidt het

soms tot een aanmerkelijke contrastverbetering CFiguur V.3b).

Oe twee punten waar vooral de aandacht van de microscopist naar uitgaat, zijn natuur-

lijk het teken van het contrast en de uitgebreidheid van da contrastgevende zone ;

het eerste leert immers of in de gegeven experimentele voorwaarden het onderzochte

object helderder dan wel donkerder dan de achtergrond zal worden waargenomen, ter-

wijl het laatste leert hoe groot het zal worden waargenomen.

Zoals blijkt uit de Figuren Cv". 4 a.b.c en d). die vrij naar HINES en HALL werden o-

vt:rgetekend, wordt de beeldgrootte des te meer beïnvloed door de scherpstelling,

naarmate de afmetingen van het object toenemen (tot % 100 %3 in Figuur (V,3c en d3.

Hetzelfde geldt voor de afwijkingen ten opzichte van de ware grootte van het object,

Oe intensiteit is weergegeven ten opzichte van de achtergrondintensiteit (I = 13.
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De getallen bij de Krommen geven de defocusering aan in ran j de tekens (•) en (-3

duiden daarbij op over- en ondergefocuseerd.

Figuur (V.4b) toont hoe, in desbetreffend geval, het invoeren van een geschikt fase-

verschil, gaande van 0,4 ir tot 0,6 ir, zie aangegeven bundel van krommen, die invloed

van de scherpstelling op merkwaardige wijze verhelpt idefocuserïng variërend tussen

-*0 nm en +40 nm). Alle figuren illustreren het experimenteel zo vaak ervaren feit,

dat Kleine objecten bij perfecte scherpstelling,zeer weinig contrast geven (krommen

AL * 0). Tenslotte blijkt uit alle figuren de typische omslag van donker naar hel-

der contrast, bij overgang van een te sterke naar een te zwakke lensinstelling. De-

ze eigenschap Kan aanzien worden als een nodige voorwaarde, maar is geen voldoende

voorwaarde. Bij het opsporen van kleine gasbellen in bestraalde specimens werd cp

deze eigenschap gesteund (V.6.1.).

Zoals blijkt uit Figuur (V.4dJ nemen met stijgende objectafmetingen ook de oscillaties

in de beeldintsnsivitsit in amplitude toe. Het totale beeld (1.5 à 2.0 nm diameter

reeds], is echter nog"te klein opdat deze oscillaties als afzonderlijke franjeringen

zouden kunnen waargenomen worden. Uit de grafieken van Figuur (V.4 3 kan tenslotte

nog worden afgeleid, dat het bedrag waarover dient gedefocuseerd te worden om het

contrast van helder op donker te doen overgaan, toeneemt naarmate de agglomeraten

groter worden. Ook dit feit wordt experimenteel ervaren.

QS 10 IS ¡fi

Figuur V .4 . : a. b. c. d : Berekende intensiteitsgrafieken voor kleine agglomeraten van enkele atomen (Hines & Hali).

(horizontaal : agglomeraatstraa! in nm ; verticaal : intensiteit in relatieve eenheden , achtergrondintensiteit» 1)
de getallen naast de krommen geven aan hoeveel gedefocuseerd wordt I + an -) .
Opvallend is het verschil tussen de werkelijke en schijnbare agglomeraatgrootte.
!b) : krommenbunciel welke het effect van een fazeolaatje weergeeft.



V.3,2.2. Overdrukgasbellen

Wanneer in gasbellen de gasdruk in evenwicht is met de oppervlaktespanning, dan ver-

vormt hij de omliggende roostervlaKken niet en ontstaat dus geen vervormingscontrast.

Oe situatie is anders wanneer de gasbellen onder overdruk staan ; vanwege de gelijk-

matigheid van de gasdruk, worden radiale kristalvlakken niet gewijzigd qua Bragg-

reflectiehoek, maar tangentiële kristalvlakken wel [68]. Dat geeft aanleiding tot

het ontstaan van een zwart-wit contrast zoals bij de niet als ring opgeloste dislo-

caties, met dit verschil echter dat ten gevolge van de bolSymmetrie in de vervorming,

elke richting als het ware correspondeert met een Burgers-vector. Dit heeft tot ge-

volgd dat de richting van het zwart-wit contrast zal veranderen met de richting van

de actieve g-vector. In tegenstelling met dislocatieringen waar g . E = 0 kan wor-

den, behouden gasbellen steeds contrast,

V.4. Eigenschappen van gasbellen

V.4.1. INWENDIGE DRUK EN AANTAL ATOMEN PER GASBEL

Voor de studie van blaarvorming is het belangrijk om de druk en het aantal gasatomen

per gasbel te kennen. Maar ook in verband met de stabiliteit van een holte is dat

van belang. Het atomair co-volume van helium bedraagt 0,024 l/mol ( ) of 4 x 10 2 3

cm3. Daar het volume van een gasbel met straal r
gb

10 Ã

4 • 4.18 x 10~21 cm3}

nagenoeg slechts 100 co-volumes bedraagt, is het gebruik van de algemene gaswet niet

veroorloofd. Sommige auteurs gebruiken dan CNELSON &2\) een vereenvoudigde Van der

Waals-wet

waaruit

met

PCV . - N . c] = N .kT
gb gb gb

: P V .

gb Pc + kT

P : gasdruk (dyne/cm2] ;

k ; Boltzmann-factor 1,36 x 10 1 6 erg/K ;

V ; volume van de gasbel Ccm3) ;

CV.263

CV.27]
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c : atomair co-volume in cm3 j

N : aantal gasatomen per gasbel ;

T : vormingstemperatuur van de gasbel in K.

Het berekenen van M . vergt bovendien de kennis van P, wat aanleiding geeft tot het

invoeren van de veelgebruikte modelgebonderi veronderstelling dat de gasdruk in even-

wicht is met de oppervlaktespanning y CVergelijking V.1] en dat de gasbel sferisch

is van vorm zodat :

V
gb

rJÜ. T>3
*3 ggb

CV.28)

V . : volume ven de gasbel in cm3 j

r . : gasbelstraal in cm.

Substitutie van (V.U en CV.26) in (V.27) geeft dan Ï

"gb kTr .
3 C _ J & + 2 e]

IV,291

Figuur V.5.: evenwichtsgasdruk P (vgl. V.I.) in dyne/cm^ en aantal heliumatomen oer gasdruk Ngl (vgl. V.29.) ¡n functie van
da gasbelstraal rgo in nrn.
kromme (1) bij 1800 K. !2) bij 300 K. (3) 7 « 1C00erg/>..n2. !4I 7 = 6000erg/cm2.
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De formule [V,29] is grafisch weergegeven in figuur tV.5) voor y = 1000 erg/cm2 en

twee verschillende temperaturen Tj = 1800 K en T2 = 300 K (rsspectievelijk kromme 1

en 2). Formule (V.1J is eveneens weergegeven in Figuur CV.5J voor twee verschillen-

de waarden van Y (Y = 1000 erg/cm2(.kromme 3)j Y " 6000 erg/cm2Ckromme 4).

Bedraagt y = 103 erg/cm2, dan bevat een gasbel met een 2 nm-straal bij 300 K, 759

heliumatomen, terwijl voor y = 101* erg/cm2 (dit is stijging met factor 10] 829. Dit

is slechts een stijging van 9 %, Voor Y = 102 erg/cm2 bevat deze gasbel slechts

412 heliumatomen. Dit komt neer op een N .-vermindering met 46 %. Vergeleken bij

een verandering met een factor 10, kunnen we dus besluiten dat onnauwkeurigheden in

Y geen al te grote invloed hebben op N . ,

De formule (V,17) zou kunnen gebruikt worden samen met de vereenvoudigde Van der

Waals-wet, waren de drukken P_ niet zo hoog. Ook Bridgeman's experimentele waarden

[67J zijn ontoereikend. Daarom gebruikt EVANS een benaderde formule naar ROWLINSON

[6e] voor het verband tussen heliumdruk en dichtheid.

met

PR = 4.83 x 10
8 Exp (5.15 x 10~23 x

PD : dyne/cm2 ;

PH : heliumatomen/cm3.

Het aantal heliumatomen per gasbel volgt dan uit

CV.30)

N . = ir •=• r 3 . x p,
gb 3 gb *>

(V.313

V . 4 . 2 . VOLÜMEZIffiLLINC EK ROOSTERVERVORMIKG

Het prscipiteren van heliumatomen in de vorm van kleine gasbellen geeft aanleiding

tot volumezwelling van de inplantingslaag. Worden m = D gasatomen ingeplant per visr-

kante centimeter specimen, onder de vorm van (N . J-gasbellen met straal (r . ] en vo-

lume CV ], dan is het volume AV door het gas ingenomen, gegeven door :

voorts is :
m
m'

(V.32)

(V.33]
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Het aan ta l gasatomen per gasbel Cm') wordt gegeven door ;

m'
ö i r r

g b Y

3 kT r g b * 6Yc
CV.34)

Het volume door de Cm)-gasatomen ingenomen bedraagt dan ;

m . _ mC3kT r . + 6 YO . k T rp
AVCm) x ±

3
± ffr3 gb AV(m) = m (- + cj

CV.35)

Definiëren wij de volumezwelling als de verhouding van het door het gas ingenomen vo-

lume tot het ongezwollen volume van de matrix, waarin het werd ingeplant, dan geldt :

— CV.36)
Dx C-

V <V
D = dosis ; ionen/om2 ;

<R > = gemiddelde geprojecteerde reikwijdt ; cm.

Daaruit volgt dat de volumezwelling een lineair stijgende functie is van de gasbel-

straal R. Bij kamertemperatuur wordt weliswaar weinig invloed ondervonden zolang de

gasbelstraal klein is.

Tot bij r , = 2 nm bedraagt
gb

k T r .

slechts 10 % van het co-volume, zodat voor kleine gasbellen de volumezwelling hoofd-

zakelijk evenredig is met het co-volume en in eerste benadering als onafhankelijk

kan worden beschouwd van de precipitatiestraal. Dok hier heeft een onnauwkeurigheid

in y maar weinig invloed.

Rekening houdend met de plaatselijke waarschijnlijkheidsdichtheid van de inplantings-

distributie

met

t =
z - <R

P
AR

ÍV.37)

CV.38)

t : dimensieioze veranderlijke ¡

z : diepte beneden het speciinenoppervlak ;



<R > : gemiddelde geprojecteerde reikwijdte ;

AR : reikwijdtespreiding.

kunnen we de plaatselijke volumezwelling als volgt uitdrukken :

AV = i" . ií>(t) = £ü = D x 0.2 x 106 x (-
kT r

o o

of nog voor helium in rhenium :

AV

Y

kT r

t o ) x <iCt3 CV.393

ÍV.4G3— = cCt) x 6.8 x 10 2 2 x ( »" * c]

cCtJ : atoomconcentratie He in Re (onbenoemd] ;

6.8 x 10 2 2 : aantal Re-atomen per cm3 :

kT r
— „ s + c : volume ingenomen per He-atoom wanneer gegroepeerd in gasbellen ¡

met straal Cr . ) ;
g ,

O : bestralingsdosis (ionen/cm2].

Deze plaatselijke volumezwelling AV/V is een functie van t. Ze is maximaal voor het

maximum van Vergelijking .CV.373, dit is bij t = O en correspondeert voor

en voor

21 keV He in Re met z = 30 nm

21 keV He in Al met z = 130 nm.

De gradient van plaatselijke volumezwelling is een nieuwe functie van t, namelijk :

d AV
dt l V~J

o

t -t /- r,

757 e 2' F
- t x P x $ t.t) CV.41)

Vergelijking CV.42] wordt extremum voor de nulpunten van de functie

o Vdt2 o "72? "t2/2 d - = D CV.42]

Dit correspondeert met t = ± 1, maar het resultaat t = -1 ís te verwerpen (zie Figuur

(V.5a en b) inplantingsprofiel HeRe en HeAlJ. De gradiënt van de plaatselijke zwel-

ling is dus het grootst voor t = 1. Praktisch dus voor z = 80 nm voor helium op rhe-

nium en voor z = 210 nm voor helium op aluminium.
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_r

Figuur V . 6 . : (al HeRe. (b) HeAl
(a) (bl grafische voorstelling van de verbandsbetrekkingen * ! t l • J * * « I t ' ) dt' (stippellijn».
Oe krommen vin volle lijn zijn zowel representatief voor het heliüírnmplantatieprofiel als voor het schadeprofiel.

Oe krommen in stippellijn geven het cumulatieve profiel weer.
Ie) geeft het verloop van de gradient van volume zwelling (vgl. V.41.).

Voor een Gauss-vormig implantatieprofiel met gemiddelde waarde <R > en standaardde-

viatie AR , kan de gasdichtheio' p [He-atomen/cm33 in gasbellen met een straal r .
P gu

Ccm) verdeeld over een gasbeldichtheid van C fa gasbellen tem
3) bij een critische bs-

stralingsciosis D .. geschreven worden

P =
x 0.3989 x Exp j ±

f 2

rgb x

LV,433
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V.5. Rhenium : Experimentele en berekende resultaten ; discussie

V.5.1. NA BESTRALING

V. 5.1.1. Faser.ontrastef f ecten

Fasecontrasteffecten werden waargenomen door te defocuseren zoals uiteengezet werd

in V.3.2.1. Figuur CV.7] toont gedefocuseerde opnamen van bestralingen tot doses

gaande van 9 x 1015 tot 3 x 1018 ionen/cm2. Het donker contrast is afkomstig van

dislocatieringen ; de heldere vlekjes waarvan de afmetingen de resolutie van de mi-

croscoop benaderen (1 à 1.5 nm) aanzien wij als kleine gasbellen. In gebieden van

sterkere reflectie worden ook zwart-wit contrasten aangetroffen. Vanaf de dosis

3 x 1017 ionen/cm2 (Figuur V.7d) worden ook grotere agglomeraten aangetroffen die

een zwak helder of donker contrast vertonen. Hun afmetingen variëren tussen B en

18 nm. Boven de 3 x 1018 ionen/cm2 kon niet meer waargenomen worden omdat de speci-

mens praktisch al hun transparante gebieden verloren hebben.

V.5.1.2. Bespreking

Wij zijn de mening toegedaan dat we te doen hebben met kleine overdrukgasbellen en

agglomeraten van dergelijke gasbellen om de volgende redenen :

1. Er wordt vervormingscontrast waargenomen met zwart-wit vectoren van alle mogelij-

ke richtingen (Figuur V.7e3 ;

2. er is in bepaalde gevallen een duidelijke distributie van afmetingen waar te ne-

men (Figuur V.3a en b) ; omdat het oog geneigd is om zwart als dominerend te zien,

werd zowel een positieve als negatieve afdruk weergegeven. Op V,2a ziet men tie

gasbellen als witte vlekjes, op V.3b als zwarte stippen van verschillende groot-

te i

3. er wordt dosisafhankelijkheid waargenomen ; de vlekjes nemen toe met toenemende

dosis en hun densiteit neemt af (Figuur V.7a, b, c, d, e en f3 :

4. de densiteit der grotere agglomeraten neemt toe met toenemende specimendikte

(Figuur V,7d) (Figuur V.3a en b] ;

117.



:¡guur V.7.: Faze contrastgasbellen en grotere gasbelagglomeraten in rhenium na bestraling met heliumionen van 21 fceV tot
doses van (a) 9 x 1015(b) 3x 10 1 6 (c l6x 10 1 6 (d ]3x 1017 (e) 6x 1017en ! f )3x 1018 ionen/cm2
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5. de grotere agglomeraten vertonen vaak overlapping j

6. in sommige gevallen, waarvan stereoparen konden gemaakt worden, blijken zowel

de kleinste als de grootste agglomeraten op verschillende diepte te liggen in

het specimen ;

7. na voldoende hoog opwarmen groeien de kleine gasbellen uit tot duidelijk zicht-

bare gasbellen (Figuur V.3], Het heldere, doch eerder te zwakke contrast,ver-

toond door de grotere agglomeraten is te verklaren met behulp van het gasbel-

groeimechanisme door materiaalafscheuring (V.2.5.3.* Bolvormige en schijfvormige

agglomeraten kunnen dezelfde geprojecteerde oppervlakte hebben ; de eersten zul-

len echter een veel helderder contrast vertonen dan de laatsten. De aanwezigheid

van deze kleine gasbellen en gasbelagglomeraten is van zeer groot belang voor de

volgende studie over blaarvorming (zie VI),

V.5.2. NA BESTRALEN EN HERBAKKEN

Hoe het herstel kwalitatief verloopt is te zien op Figuur (V.8], waarop zijn afge-

beeld de toestanden Ca) na bestraling tot 6 x 1016 ionen/cm2 en Íb3 íc) (d) te] de

toestanden na bestraling en herbakken, respectievelijk gedurende 1/2 uur bij 800° C,

1000° C, 1200° C, 1500° C en (f] na bestraling en herbakken gedurende 2 1/2 uur bij

1500° C, De gasbellen groeien en hun densiteit neemt af, wanneer de temperatuur

verhoogd wordt. Er werden histograms van gasbeldiameters opgemeten bij de verschil-

lende doses en hersteltemperaturen. Het verloop van ds gemiddelde gasbelstralen is

in functie van de hersteltemperatuur, met als parameter de bestralingsdosis, weerge-

geven in Figuur VI.17. De standaarddeviaties zijn groot (% 30 %} en nemen toe

met stijgende temperatuur. Oit is deels te wijten aan verschillen in specimendik-

te - de specimendikte beïnvloedt de grootte der waargenomen dislocatieringen en gas-

bellen SOK JVG [(30] RUAULT [74] - en deels te wijten aan het optreden van een bij-

komend groeimechanisme. Voor het geval 3 x 1017 ionen/cm2, werd tevens het verloop

van de minimum diameter aangegeven Cstreeplijn]. Het waarnemen van een gasbelpopu-

latie kan immers aanzien worden als een bewijs voor het optreden van het gasbelaf-

scheuringsmechanisme, 0e experimentele waargenomen gasbelstraal is dan een maat

voor de waarde van de critische gasbelstraal waarboven groei door afscheuring op-

treedt. De waargenomen waarden zijn echter groter dan de berekende [zie Tabel VI.3).



Figuur V.8.: Transmissie elektronenmicroscoopfoto's van rheniumspecimens na bestralen en herbakken.
(a) na bestralen tot dosis 6 x i o ' " ionenfcm^.
(b). (c), (d).(e) na bestralen en herbakken respectievelijk gedurende 30 min bij 800,1000,1200 en 1500°C.
(f) na bestralen en herbakken gedurende 21/2 h bij 151»^.
De gasbellen groeien ten gevolge van het herbakken. Het is een snelgroei-mechanisme want wordt geen merkbaar
verschil waargenomen tussen de histograms behorende bij (e! en ML
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V.5.3. LIGGING VAN DE GASBELLEN IN HET SPECIMEN

0e waarnemingen die in deze paragraaf beschreven worden, werden gedaan op een der

vooraf verdunde rhenium specimens C21 keV He+ 6 x 1016 ionen/cm2), dis volgens ons

standaard herstelprogramma werden herbakken tot 1500° C, maar bovendien tussen de

verschillende stappen in, systematisch werden onderzocht met dè transmissie en met

de rastermicroscoop. Transmissie stereomicroscopie op de transparante delen,toont

gasbellen van verschillende afmetingen(<15nm3na herbakken tot op 1200° C (Figuur Sa

en b]. De gasbellen worden verdeeld gevonden over een zone van nagenoeg 40 nm breed,

die de glooiing van het bestralingsoppervlak volgt op ongeveer 20 nm. 0e invloed van

het nabije vrije oppervlak is dus duidelijk. Er waren cok gasbellen waargenomen langs

dislocaties. Grote gasbellen bevinden zich veelal 20 tot 40 nm diep, maar worden in

de dikkere specimendelen ook op grotere diepte aangetroffen. Dit is in overeenstem-

ming met EHRLICH jjlj die de grootste gasbellen voorspelt aan het einde van de pro-

jectielreikwijdte. Wij mogen daarbij niet vergeten dat in de omstandigheden van het

beschreven experiment, ons specimen herbakken werd. Het is dus normaal dat op de

plaats van de grootste heliumooncentratis (zie Figuur V.83 zich ook de grootste en

talrijkste grote gasbellen vormen. Als sr dan na herstal tech nog grots gsscsllsn

worden waargenomen aan het einde van de reikwijdte, waar weinig gas werd ingeplant,

dan bewijst dit de aanwezigheid van die grote gasbellen op die diepte, voor het her-

bakken.

Hetzelfde gedrag wordt waargenomen in CFiguur V.Sc en d] op een rasterelektronenmi-

croscopisch stereopaar van een rheniumspecimen (6 x 10*^ ionen/cm2, herbakken tot

1500° C], waarvan op bepaalde plaatsen de oppervlaktelaag is afgesprongen.

In tegenstelling met de bovenste specimenlaag die gaten en blaarkraters vertoont van

ongeveer 50 nm met een densiteit van 3.3 x IG* cm2 in de verhouding 25 % gatsn, 75 %

kraters, vertoont het gebied waar een laag van 100 nm is afgesprongen daarentegen

gaten sn kraters in de verhouding 93.5 % gaten en 6.5 % kraters, en het gebisd waar

250 nm afgesprongen is gaten sn kraters in de verhouding 39.75 h gaten an 0.25 % kra-

ters. Op de diepsts plaats hebben ds gaten een diameter van 5C nm sn aen densiteit

van 16 x 108 cm2. Ook hier zijn dus, voor het herbakken, ds grootste gascsllan aan-

wezig geweest aan het einde van de projectislreikwijdte.

Deze beschouwingen zijn van groot belang voor de volgende studie over blaarvorming.
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V.5.4. BESLUITEN

V.5.4.l. Gasbelvorming

Gasbelvorming werd in rhenium waargenomen na bestraling Czonder herfce\ken, vanaf 9

x 1015 ionen/cm2. Wij nemen aan dat de critische dosis voor gasbelvorming 0 .. (gb)

niet ver beneden deze waarde zal liggen. Dit resultaat Komt overeen met 0 _., (gb)
crij

1016 ionen/cm2, bekomen door EVANS [76J op molybdeen bestraald met 38 KeV He .

V.5.4.2. Critische doses

8ij rhenium is het verband tussen D

D Cgb] = 0.03

CZie ook VI).

.. Cgb) en 0 Cbl] als volgt
crit crit

Í44)

V.5.4.3. Gasbellen in zuiver bestraalde toestand

Oit werk is, naast dat van EVANS j_76J op molybdeen, tot op heden het enige werk

over gasbellen in zuiver bestraalde toestand.

V.5.4.4. Gasbelsuperrooster

Er werd geen gasbelsuperrooster waargenomen.

V.5.4.5. De gasconcentraties

De gasconcentraties, berekend in de onderstelling van een homogene verdeling over

100 nm, bedragen voor rhenium bij D Cgb) = 9 x 1015 ionen/cm2 en bij
CI7X u

D 1fCbl) = 3 x 10
17 ionen/cm2, respectievelijk 1.3 at % en 33 at %. Deze waarden

vallen terug op ongeveer 1 at % en 25 at % wanneer de reflectie van helium op het

rooster in rekening wordt gebracht.

V.5.4.6. Extinctiecontours

In transmissiemicroscGpie hebben we bij rhenium, ondanks systematisch onderzoek ook

bij verlaagde ionenenergie C-+ kleinere b-larenr) geen blaren kunnen aantonen met de

blaardeksels er nog op en met extinctiecontours in de blaardeksels.

V.5.4.7. Na her bakken

Na herbakken vinden wij in wigvormige sp jcimens een gasbeldistributie waarbij ook

grote gasbellen aan het einde van de reikwijdte worden aangetroffen. Dit bewijst

dat bij deze lage-energie-bestralingen grote gasbellen groeien in de buurt van het

maximum van de gradiënt van de volumezwelling.
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V.6. Gesinterd aluminlumpoeder

De experimentele details van dit preliminair onderzoek alsmede de eerste resultaten

over dislocatieringen, werden reeds vermeld in IV.3.3, Hier volgen nu enige resul-

taten in verband met gasbellen. Wij verwijzen naar Figuur (IV.15J.

V.6.1. NA BESTRALEN

'. I

Specimens, onderzocht na bestraling, vertonen achtergrondgasbellen vanaf de dosis

3 x 1016 ionen/cm2. Hun densiteit bedraagt dan 1,4 x 1013 gasbellen/cm2. Bij 6 x

1016 ionen/cm2 zijn het reeds gasbellen van tussen de 8 en 10 nm ; densiteit 7.75 x

10lI/cm2. Bij 3 x 1017 ionen/cm2 zijn duidelijk 2 populaties gasbellen te onder-

scheiden, namelijk de ene in de achtergrond (gasbeldiameter van 2.5 tot 15 nm en de

andere (gasbeldiameter van 30 nm tot 45 nm) in de oxydelaag of tussen de oxydelaag

en de matrix (zie Figuur IV,16a, b, c en d).

V.6.2. NA BESTRALEN EN HERBÃKKEN

Tot nog toe werd alleen de dosis 9 x 3O-15 ionen/cm2 onderzocht. Bij het herbakken

blijken zich weer twee populaties gasbellen voor te doen, Oe populatie in de matrix

neemt niet veel in grootte toe tussen het eerste waarnemen (na 10 min 100° C en 400°

C ; 4.5 nm en densiteit 3 x 10l2/cm23. De ander populatie groeit wel snel en hun

densiteit neemt vlug af C2,5 nm na 10 min 100° C, 8.5 nm na 7 min 500° C, densiteit

7.8 x 10ll/cm2), (Figuur IV.15 s.f).

Zeer belangrijk is ook de waarneming waar we langsheen de specimenrand bij het her-

bakken steeds gasbellen hebben zien versmelten met de laag langsheen de rand. Wij

vermoeden dat hf, gaat om gasverlies tussen de oxydelaag en de matrix.

V.6.3. BESLUITEN

V.6.3.Í. Het elektrolytisch polijsten

Het elektrolytisch polijsten is terzelfdertijd een voordeel en een nadeel. Een na-

deel, want er wordt een superpositie van minstens 2 verschijnselen waargenomen 5 een

voordeel, want het laat de invloed van die oxydelaag duidelijk zien s de uitgevoerde
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experimenten zouden moeten aangevuld worden met experimenten op mechanisch gepolijs-

te specimens. Ook die zijn geoxydeerd maar de laag zal veel dunner zijn.

V.6.3.2. Oe oxydelaag

! t

De aanwezigheid van de dikhe oxydelaag geeft naar onze mening ook aanleiding tot de

twee populaties blaren die op het oppervlak waargenomen worden.

V.6.3.3, Gasbellen in het inwendige van de specimens

Voor de gasbellen in het inwendige van de specimens schijnen onze waarnemingen con-

sistent mst die van RUEDL \77] (3 gw % A12O3) en DAS [78] C10 gw % A12O3),
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VI. STUDIE OVER BLAARVORMING

VI.1. Inleiding

Het verschijnsel "blaarvorming" bestaat hierin, dat zoals het woord het zelf zegt,

op materiaal oppervlakken blaren beginnen te ontstaan nadat ze voldoende intensief

met He-ionen of ionen van andere gasvormige elementen zijn bestraald. Wanneer de

dosis voldoende groot is barsten de blaren zelfs open en bij nog hogere dosis schil-

fert zelfs de gehele oppervlaktelaag er af•

Blaarvorming is dus, net als het sputteringsverschijnsel, een vorm van erosie. Beide

verschijnselen zijn daarbij competitief met elkaar. Blaarvorming zal slechts Kunnen

optreden wanneer sputtering voldoende onbelangrijk is ; dit is wanneer er door de

critische dosis voor blaarvorming minder specimenatomen worden afgesputterd, dan er

vervat zijn in een laagdikte gelijk aan de gemiddelde geprojecteerde reikwijdte

(ROTH) [64] of een klein veelvoud ervan [79]

CVI.1)

D : critische dosis in ionen/cm2 ;
crXu

SCA2 j Ai>Ej) : sputteropbrengst in atomen/ion voor een bepaalde specimen

projectielcombinatie (Aj ¡Ei] ;

gemiddelde geprojecteerde reikwijdte in cm ;

n : aantal specimenatomen per cm3.

cR

Het verschijnsel is niet nieuw. In 1912 werd door STARK [SOJ zelfs reeds een eerste

blaarvormingsmodel voorgesteld in verband met bestralingsverschijnselen door kanaal-

stralen op glas.

Jaren later werd het verschijnsel opnieuw ontdekt door PRIMAK Q31] en het heeft snel

aan belang gewonnen door de toenemende belangstelling op het gebied der kernfusie en

van de ontwikksling van thermonucleaire fusiereactoren.

Tot op heden werd het meest aandacht besteed aan de studie van blaarvorming in meta-

len met ruimte- en vlakgecenterde kubische structuur, diverse soorten roestvrij staal

en enkele oxydes,waaronder gesinterd aluminiumpoeder.

Van hexagonale metalen werd enkel erbium onderzocht (BLEWER jjB2j) op blaarvorming,
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terwijl ERENTS [83] voor Zr alleen het bestaan van het biaarvormingsverschijnsel ver-

meldt.

Een vrij recent overzichtsartikel van DAS QàS] get^t de stand van zaken tot augustus

1975. Achteraf werden nog verschillende studies gepubliceerd, waarvan de belangrijk-

ste zijn die van EVANS fss] en ROTH Qŝ ïJ. Een van de noodzakelijke voorwaarden voor

blaarvorming in metalen en legeringen blijkt daarbij te zijn het agglomereren van het

ingeplante gas tot gasbellen. Wij verwijzen hiervoor naar CV.5.1,], dat handelt over

gasbellen, en nemen voor wat volgt het bestaan van kleine gasbellen aan.

De voornaamste kwantitatieve aspecten der blaarvorming zijn ;

1. Een critische dosis, zijnde de dosis waarbeneden geen en waarboven wel blaarvor-

ming wordt waargenomen ;

2. een blaardensiteit die toeneemt met toenemende dosis ;

3. een blaarstraal die toeneemt met toenemende ionenenergie ¡

4. een critische dosis waarboven gebarsten blaren worden gevormd ;

5. het openbarsten kan zowel geschieden langs de rand van de blaar als in de top ;

6. een bovenste temperatuurgrens waarboven geen blaren maar gaten van verschillende

afmetingen worden gevormd ;

7. blaren die niet ontstaan op een diepte gelijk aan de geprojecteerde reikwijdte

<R >, maar 3 tot 5 maal dieper j
P

8. een vorm van anisotropie naargelang de kristallografische richting, waaronder het

gas wordt ingeplant ;

9. het verschuiven van de histograms der blaardiameters met de f">estralingstempera-

tuur. In (VI,4.1,4,5 wordt daar dieper op ingegaan. Het is tevens de bedoeling

van dit werk om een model te ontwikkelen in verband met blaarvorming in hexagona-

le metalen.
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VI.2. Blaarvomringsmodelien

VI.2.1. BLAARVORMING DOOR GASVERSMELTING

BJaarvorming door het versmelten van kleine gasbellen werd nagenoeg simultaan door

verschillende groepen van onderzoekers voorgesteld als mechanisme voor blaarvorming,

in metalen bij temperaturen waarbij de vacaturen nog als onbeweeglijk worden beschouwd

BLEWER [85j, DAS [66]» ERENTS [83], Mc CRACKEN [S6] en EVANS [e?].

De hypothese die de kern uitmaakt van het gasversmeltingsmodel steunt op het experi-

mentele feit dat bij de critische dosis voor blaarvorming, de inwendige gasbeldensi-

teit zo groot is geworden dat de gasbellen elkaar gaan raken (EVANS [87]} en versmel-

ten tot een grote holte. Dit versmelten is een snel proces dat plaats vindt na een

kleine toename van de dosis, zoal? experimenteel werd aangetoond door BAUER [ööj tij-

dens in situ observaties in de rasterelektronenmicroscoop ; nieuwe blaren ontstonden

in de tijdsspanne van 1 rasterbeschrijving.

In wat volgt bespreken we in het kort de meest relevante punten uit de inbreng der

verschillende onderzoekers,

BLEWER [85] geeft een zeer goede experimenteel gestaafde beschrijving van het ont-

staan van blaren. Bij het groeien van de gasbellen (Figuur VI,1a, b, c en d) treedt

er plastische vervorming op (Figuur VI.1e) van de tussenliggende materiaalwanden. De-

ze wanden rekken uit en bij het éeÊeven blijven "stalagmiet- en stalagtietachtigs res-

ten" over [Figuur VI,1f3 (bestudeerd aan dwarsdoorsneden van blaren].

Belangrijk met het oog op het later ontwikkelde materiaalspanningsmodel zijn ook zijn

waarnemingen over de kromming van het blaardeksel Ï bol vdör het openbarsten (zie

Figuur VI.1f) hol na het openbarsten [Figuur VI.1h), alsmede vermelding dat er weinig

gas vrij komt bij het openbarsten,

EVANS [87] koppelt de critische dosis voor blaarvorming aan het bedrag van de zwelling

ten gevolge van de kleine gasbellen en berekent een critische zwelling van — = 66 %

voor kubisch ruimtegecenterde metalen. Experimentele waarden liggen echter lager :

50 % (DAS [66[) en eventueel nog lager (EVANS [fl9]),

ERENTS en Mc CRACKEN [83], hoofdzakelijk denkend aan implantaties bij hogere helium-

energieën. waarbij de reikwijdtespreiding AR klein is ten opzichte van de reikwijdte

129.
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'SSSSS/'SSSS* 'SSS//SSS/SS*

Igl (hl

Figuur V I . 1 . : Diverse stadia in het blaarvormingsproces naar Slevwr (86J

zelf <R >, latan de bovenliggende materiaallaag afschuiven onder de druk van het gas

in een holte met hoogte 2AR .

Uit

Pirrj;, = ar 2ir r. . <R„>bl 6 ol p
[VI.2)

wordt afgeleid dat

2 a.
rbl = ' T - • <R Eicn

(VI.3)

en deze evenredigheid van de blaarstraal r.. met de reikwijdte <R > of de ionenener-

gie E wordt experimenteel bevestigd gevonden Co schuifsterhte van het materiaal, P

gasdruK in de holte j P uiteraard model gebonden].

130.
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OAS [se] vertrekt van evenwichtgasbellen [Vergelijking V.1), die samensmelten en

waarin een overdruk ontstaat. Hij volgt MILACECK en DANIELS £iis} •» i" he* gebruik

van de formule van HILL QíOj voor het evenwicht van een homogeen belaste plaat

£«?•
* ' r2. +

[VI.4)

"bl

maar suggereert tevens het idee van een instabiele plaat die gaat doorbuigen bij een

bepaalde P met

cr
%*ol

Hi
(VI.5)

Dit laatste idee zullen we later overnemen in ons eigen model. De betekenis van de

symbolen in de formules (VI,4) en (VI.5) is :

a : vloeisterkte van het materiaal ;

h.- ; blaarhoogte ;

r., : blaarstraal j
Dl

T : blaardiepte.

Bij dit model kunnen we nog de volgende beschouwingen maken :

1. Het gasversmeltingsmodel geeft een verklaring voor de punten 1 tot en met 6 CVI.

1) ;

2. het faalt echter totaal in de verklaring van punt 7, waarbij de blaren gevormd

worden op 3 tot 5 maal grotere diepte dan de gemiddslds geprojectssrde reikwijdte.

Wanneer immers een implantatieprofiel wordt aangenomen, dan zal het versmelten

allereerst plaatsvinden bij het extremum in het implantatieprofiel ;

3. het gasversmeltingsmodel is voor onze studie niet toepasselijk omdat de bestudeer-

de specimen-projectiel-combinaties (zie II] respectievelijk in de kleine <R > en

de grote AR -waarden vallen. We hoeven dit model dus niet te tp-vten

4. het gasversmeltingsmodel is en blijft desondanks een waardevol en belangrijk mo-

del voor het verklaren van blaarvorming bij implantaties

dit is vaak het geval bij implantaties met hoge energie.

del voor het verklaren van blaarvorming bij implantaties waarvoor AR « <R > j
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VI.2.2. BLAARVORMING GEBASEERD OF HET PERCOLEREN VAN GAS

Oe percolatietheorie is een weinig nagevolgde wiskundige statistische theorie over

lukrake migratie en samenkomst. Een overzichtsartikel van SHANTE [91] geeft een uit-

eenzetting van eigenschappen en toepassingen tot in 1971. We vermelden deze theorie

hier alleen om de volledigheid en de eenvoud van haar voorspelling : ingeplante he-

liumatomen zullen samenkomen en een geïnterconnecteerde laag vormen van zaöra hun

atoomconcentratie in het rooster respectievelijk de waarden 0.199, 0.243 en 0.205

aanneemt in roosters van respectievelijk kubisch vlakgecenterde, kubisch ruimtegecen-

terde en hexagonale structuur.

THOMAS en BAUER £92] suggereren percolatie als een mogelijk alternatief voor het gas-

versmeltingsmodel, ter verklaring van hun waarnemingen op palladium (300 keV : 5 MeV

implantaties).

OAS [66] verwijt het percolatiemodel onder andere geen rekening te houden met de ma-

teriaalparameters en met het feit dat het gas zich bevindt in de vorm van kleine gas-

bellen.

MAZEY [93] elimineert percolatie eveneens op grond van het bestaan van gasbellen bij

temperaturen waarbij nog geen vacaturenbeweeglijkheid kan aangevoerd worden.

Wij komen tot de volgende tegenspraak. Vertrekkende van de experimentele 0 Cbl) en

in de veronderstelling van een Gauss-vormig implantatieprofiel zoals besproken in

Hoofdstuk II, leiden we uit onze resultaten van helium in rhenium een critische per-

colatieconcentratie af van 0,205 atoomfractie bereikt op een diepte van •»• 83 nm tdit

is nagenoeg bij het buigpunt van het implantatieprofiel). Hoewel dat resultaat aan-

vaardbaar is, rijst toch de vraag waarom dat al niet eerder is gebeurd, dus bij een

kleinere D ..Cbl) maar dan bij de top van het implantatieprofiel. Dit zou kunnen
ent

verklaard worden door te veronderstellen dat het gas uit de dichter bij het oppervlak

gelegen delen van de deksels verdwenen is s dat is dan echter weer gedeeltelijk in

tegenspraak met experimentele resultaten van Ca) EVANS £94], die met transmissie-elek-

tronenmicroscopie gasbellen aantoont in de blaardeksels, (b)BEHRISCH et al. [95], die

de vangst- en profielbepalingen hebben uitgevoerd voor lage energie He-ionen in nio-

bium en Cc) BLEWER [ssj, waar de kromming van de deksels,overslaand van bol naar hol,

bewijst dat er nog gas in de deksels aanwezig blijft.

We hebben tenslotte ook nog ons alternatieve blaannrmingsmodel gebruikt (VI.6.2.)



120.

om de gevolgen van de percolatieconcentratie na te gaan. Vertrekkende van de waarde

0.205 berekenen we dan een blaarstraal voor rhenium, die nagenoeg 15 maal te groot

is. We hoeven dus dit model niet verder te testen.

VI.2.3. BLAARVORMINGSMODELLEN GESTEUND OP BET ONTSTAAN VAN SPANNINGEN IN HET MATE-

RIAAL

VI.2,3.1. Model van ROTH I975 [64]

In tegenstelling met de andere modellen is blaarvorming niet te wijten aan het plas-

tisch -vervormen van gedeelten der bestraalde oppervlaktelaag ten gevolge van de gas-

druk in de dooronder liggende holte , maar wel aan het verbuigen van deze oppervlak-

tedelen ten gevolge van de mechanische spanningen die er door bestraling in zijn ont-

staan. Het geïnjecteerde gas wordt weer verondersteld aanwezig te zijn onder de

vorm van een grote dichtheid aan kleine gasbellen. Boven de inplantingslaag (tegen-

gesteld aan de bestralingsrichting) vangt het materiaal die zwelling op door globaal

naar boven uit te zetten, maar in de richting loodrecht er op, en ook naar onderen

toe kan dit niet omdat in de gevallen die we hier beschouwen de afmetingen van het

specimen groter zijn dan de diameter van de bestralende ionenbundel en omdat de in-

plantingsdiepte kleiner is dan de specimendikte. Zodoende ontstaan grote spanningen.

Ze werden experimenteel waargenomen door MEEK [96], EER NISSE [97] en HARTLEY [ga]

(1975). De zijdelingse component varieert met de diepte en bereikt een maximum in

de buurt van maximum differentiële volumezwelling. Dit is bij het buigpunt Ct = 1] j

voor rhenium, dus rond de 80 nm beneden het bestraalde oppervlak en bij aluminium

dus rond de 210 nm,

Ten gevolge van deze spanningen zijn de blaardeksels in metastabiel evenwicht. Ket

volstaat dat ze eventjes omhoog gedrukt worden, bijvoorbeeld door een groeiende gas-

bel, opdat de spanningen het blaardeksel zouden doen doorbuigen. De verdere vorm van

de blaar kan eventueel bepaald worden door het verder versmelten van gasbellen. Dit

model heeft het grote voordeel onder andere te verklaren waarom bij lage energie be-

stralingen de blaardeksels 2 tot 5 maal dikker zijn dan de gemiddelde geprojecteerde

reikwijdte <R > en waarom deze factor daalt met stijgende projectielenergie,

VI.2.3.2. Model van RISCH [lOl] (ROTH J976)

Het model van RISCH is de mathematische uitbreiding van het kwalitatieve model van
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ROTH (1975). De berekeningen steunen op de mechanische theorie der elastische ver-

vorming van platen. De berekeningen bevestigen hun experimentele wet over de Dec-

keldicke, namelijk

(VI. 6)

die geldt in het energie-interval

1 keV < E < 2 MeV.

Tevens wordt uit ds evenwichtsvergelijking van de plaat het verband afgeleid tussen

blaarhoogte (= pijl van de bolkap) en blaardiameter.

bl
rbl

/m k T
2 -

[VI.7)

met :

h. ,. r, , : blaarhoogte en blaarstraal ;
Dl Dl

m ; hoeveelheid ingeplante gasatomen per eenheid van oppervlakte ;

k : Boltzmann-factor ;

T : bestralingstemperatuur CK) ;

J (k_.) Jitkn) : Bessel-functies :
OK K
SD : de geïntegreerde spanning in N/m.

i i

j

t
DJ

aizJ dz [VI.8)

Vbl X (VI.9)

z : implantatiediepte j

Y : Poisson-getal [onbenoemd) ;

E : Young-modulus [N/m2) ;

T.. : blaardiepte, "Deckeldicke" Cm) ;

r., ! blaarstraal Cm) ;
Dl
k : dimensieloze hulpveranderlijke.
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VI.2.3.3. Blaarvormingsmodel naar AÜCIELLO

Het blaarvormingsmodel dat voorgesteld werd door AUCIELLQ is geen exacte berekening

maar als het ware de driedimensionale entrapolatie van een reeks formules over de ver-

vorming van een vlakke plaat waarin een cirkelvormige opening zit die gelijkmatig

onder spanning wordt gezet. Het cirkelvormig gat correspondeert met een gasbel en

in feite aanvaardt hij het gasbelversmeltingsmodel om tot die inwendige gasbel te

komen met straal r u<gb

Oe theorie van de platen geeft dan onder andere de hoek 6 , waaronder maximum span-

ning optreedt en die dus bepalend is voor de blaardiameter en tevens aangeeft of de

blaar zal openbarsten langs de rand of in de top.

Wij hernemen het resultaat van AÜCIELLO alleen onder de vorm van een Figuur omdat

daaruit een paar eenvoudige verbandsbetrekkingen kunnen worden afgeleid tussen recht-

streeks experimenteel meetbare grootheden,

u
'bl

Figuur V I . 2 . : Blaarvorming naar Auciello : grafische verduideliiking der notatiss.

Op Figuur (VI,2) is het verband aangegeven tussen gasbelstraal Cr . ] sn blaarhcogte

Ch j] aan de ene kant en blaardiepte Cxhl 5 en gemiddelde geprojecteerde reikwijdte

C<R >3 aan de andere Kant, Wij bekomen

(VI.
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rgb = < Rp > c o s

waaruit :
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(VI.10]

cos 0
hbl = 2 < V cos em = 2rbl

m
2 cos2e

m

m
bl sin0

m
(VI.11)

en

1 + cox©
t. = <R > + r . = <R > + <R > cos© = <R > (1 + cos0 3 = r. n x r-z—-(VI.12]
bl p gb p p m p m bl

In wat volgt schrijven wij deze uitdrukkingen

hbl = ch rbl
tVI.13)

waarbij

2cos20n
sin0

CVI.14)

m

en

Tbl
(VI.153

met

1 + COS0
m (VI.16)

De formules (VI.13) en (VI.15) voorspellen een lineair verband tussen h, . en r. , aan
Dl Dl

de ene kant, en T. . en r. n aan de andere kant.
DJ. Di
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Figuur VI.3.: Blaarvormingsmodel Evans 1977

VI.2.4. BLAARVORMNG DOOR MATERIAALAFSCHEÜRING TUSSEN NAAST ELKAAR GELEGEN GASBEL*-

LEN

VI.2.4.1. Evans' blaarvormingsmodel 1977

De meest recente variante,voorgesteld door EVANS £S8j, verschilt van de vorige model-

len doordat de gasbellen, waarvan wordt uitgegaan, nist worden beschouwd als zijnde

in evenwicht, maar onder overdruk.

Wordt de druk in de gasbellen groot genoeg, dan scheurt het omliggende materiaal ge-

woon af, waardoor een soort schijfvormige vlakke holte ontstaat. De druk in die hol-

te, die snel uitbreiding neemt, daalt weliswaar, maar bereikt op een gegeven ogenblik

een waarde, groot genoeg om er de er bovenliggende cirkelvormige materiaalsehijf mee

te doen doorbuigen. Bovendien breken gasbellen uit verschillende omringende lagen

naar de holte door, wat extra gasaanvoer betekent. Dit blaarvormingsmodel is sche-

matisch weergegeven in Figuur (VI.3).

Wij hebben een eerste wijziging aangebracht aan dit model door het aan te vullen met

semi-smpirische betrekkingen. Daardoor wordt het mogelijk de blaarstraal r. .CP 3 te

berekenen en te vergelijken met onze waarnemingen [zie VI.2.4.2. en VI.6.1.3.
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VI.2.4.2. 1ste wijziging van Evans' afscheuringsmodel ; het berekenen van r. -(P )
01 eq

Zij r. ,(P 3 de blaarstraal in de veronderstelling dat het blaardeksel een evenwichts-
bl eq

vorm aanneemt, bepaald door de homogene belasting van de eronder heersende gasdruk

en dat de blaar de vorm heeft van een bolkap.

hbl*
eq

(3 rbl "bV [VI.17]

We veronderstellen bovendien dat het volume van de blaar groot genoeg is, zodat de

ideale gaswet toepasselijk is en dat al het helium onder de bolkap (hoeveelheid mj)

afkomstig is van overdrukgasbellen, gelegen in een cilinder van n' lagen begrensd

door de omtrek van de blaar (hoeveelheid n^]« Door gelijkstelling van beide hoeveel-

heden mi = n¡2 wordt de blaarstraal berekend (Figuur VI,4.). Daartoe substitueren we

de semi-empirische betrekkingen

hbl = chrbl

en

Tbl = °Trbl
2/3

(VI.18)

(VI.19)

en waarbij h ; T en r.. uitgedrukt 2ijn in (A) in de formules (VI.4) en (VI.17),

die we uitgedrukt veronderstellen in cgs-eenheden. Dit levert

Ps =

dyne/cm2

4g(T)chrblCTrbl
2/3 x n f »

T Dl
2/3 (VI.20)

Ch i 3 rbl

waaruit

C2 n ra
PU h T

= •ST- X S X 1 0 2 3 = 1.51 X 10~8 X —
R T 1 +

+ 2 C V I > 2 2 3

Aan de andere kant geldt

irr2 x 10"1 6

DJ.
*C„:gb2 3 x V * n ' (VI.23)

als N , n' en C respectievelijk voorstellen het aantal heliumatomen per gasbel, het

aantal gasbellen betrokken bij hst doorbraakproces en C . de gasbeldensiteit in gas-
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Figuur V I A : Schematische voorstelling van een blaar

bellen per cm3. Gelijkstellen van (VI,263 en (VI,27] geeft dan

1.51 x 10
c2 c (3 • c2)

n~8 " T h_
+ °

x T x r t
= ÏÏ x 10~16 x C fa

2/3 x N x n1

waaruit

(Cl x C2 x ^ . xn'j
3/2

met

2.08 x 10 B x
1 • e2

a h

(VI.243

(VI.25)

x N
gfa

(VI.263

Vergelijking (VI.243 is niet alleen expliciet maar ook impliciet functie is van T,

Cgb en Ngfa.
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VI.3. Experimentele gegevens over het biaaronderzoek op rhenium én gesinterd alumi-
niumpoeder

VI.3.1. HET CONTRAST VAN BLAREN BIJ WAARNEMING MET DE RASTERELEKTRONENMICROSCOOP

Het contrast waarmee blaren worden waargenomen hangt samen met de werkingsprincipe

van de microscoop. In ons geval werd gebruik gemaakt van beeldvorming door het col-

lecteren van laagenergetische secundaire elektronen (energie % 10 eV3, met behulp

van een afzuigelektrode op positieve potentiaal (+ 300 V). Hoewel deze secundaire

elektronen overal gevormd worden langs ds baan van het primaire bundelelektron (5 à

30 keV3, wat een typisch druppelvormig produktievolume |j103] voor gevolg heeft, kun-

nen enkel die secundaire elektronen de uittree-potentiaal overwinnen die voldoende

dicht bij het specimenoppervlak ontstonden (̂  tot 10 nm diep).

Bij loodrechte inval is de intensiteit aan secundaire elektronen geringer dan bij

schuine inval, maar de resolutie is groter. Oe emissie kan daarbij het best voorge-

steld worden door de volgende wet [ ]

Is8 * C 0 8 (VI.273

waarbij

e(0), e(o) Ï aantal uitgezonden secundaire elektronen bij invallende bundel onder

hoek 0 of hoek 0 met de oppervlakte normaal ;

F : evenredigheidsconstante,
56

Het contrast C definiëren wij dan als volgt :

- WV
(VI.28) ^

I C0) ; I (0 ) : respectievelijk blaar- en achtergrondintensiteit.

Beschouwen wij blaren als bolkappen, dan kunnen wij de volgende contrastvormen ver-

wachten : bij loodrechte inval een symmetrische heldere ring die smaller wordt naar-

mate de blaarhoogte geringer is. Hol en bol zijn daarbij niet te onderscheiden van

elkaar, waren er geen bijkomende middelen, Bij een zekere hellingshoek van het spe-

cimen wordt het contrast echter asymmetrisch ; de achtergrondintensiteit neemt toe

en een plaats met loodrechte inval komt donkerder uit dan de achtergrond. Hol en

bol ten opzichte van de achtergrond zijn hier dan wel te onderscheiden, want een stij-

ging in het oppervlak correspondeert met een vermindering van 0 en e(0), dus donker-



Figuur V I . 5 . : Blaarcontrast bij rasterelektronenmicroscopie verklaard aan de hand van vgln V I . 27 en 28.

(a) (0) schema's waarop doorsneden respectievelijk van (a) een blaar en (b) een opengebroken blaar

(I : secundaire elektronenemissie ; r: richting langs de kleine as van het ellypivormig blaarbeelü.

(c) (d) foto's ter illustratie.

Figuur VI . 6 . : Schematische voorstelling voor het bepalen van het blaarcontrast in de veronderstelling dat een blaar een
bol kap is.
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der dan achtergrond, terwijl een daling in het oppervlak met een intensiteitsvermeer-

dering overeenkomt. Typische contrastvormen zijn respectievelijk weergegeven in Fi-

guur {VI.5a en c) en Cb en d) voor blaren en voor opengebarsten blaren.

Weer in de veronderstelling dat een blaar vergeleken kan worden met een bolkap, kan

de hoogte ,'i. . van ds blaar bepaald worden uit het contrast. Figuur (VI.6] toont de

situatie voor een invalshoek 0 = 20°, De blaarhoogte h . kan als volgt uitgedrukt

worden in functie van de blaarstraal (r..) en de straal van de bol CR) waartoe de
bl

(VI.29)

blaar behoort.

hbl = Rbl *

Voorts geldt

Rbl = Hbl +

V

1
2

f
bl bl

Dbl
[VI.30)

waarbij H. . en Dhl respectievelijk staan voor breedte van het heldere en breedte van

het donkere deel van het blaarbeeld.

VI. 3,2. SPECIMENBEREIDING

VI.3,2.1. Rhenium

Voor alle experimenten werden schijfjes geponst van 3 mm diameter uit zuiver rhenium

folie Czuiverheidsgraad 99.97 %, dikte <v 40 pm. Ventrón Hicol B,V, Holland), Ze wer-

den herbakken gedurende 30 minuten bij 2000° C in een vacuumovsn onder een gasstroom

van zeer zuiver helium (99,999 %) bij een druk van ongeveer 10 mbar. Na deze behan-

deling werden de specimens om beurten aan beide kanten elektrolytisch gepolijst om

krassen te verwijderen. Het elektrolyt bevatte 10 % perchloorzuur en 90 % azijnzuur.

Achteraf werden de specimens uitgezocht op vlakheid, regelmaat van oppervlak en kor-

relgrootte. 0e gemiddelde korrelgrootte bedraagt 18 ym. Sommige van deze specimens

werden als dusdanig bestraald en pas achteraf verdund voor transmissie elektronenmi-

croscopisch onderzoek. Wij noemsn deze specimens "achteraf verdunde" specimens. An-

dere specimens werden vooraf verdund s het zijn ds zogenaamde "vooraf verdunde" spe-

cimens,
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VI.3.2.2, Gesinterd aluminiumpoeder

Voor de bereiding van de specimens van gesinterd aluminiumpoeder verwijzen wij naar

(IV.3.3.1 1,

VI.3.3. BESTRALINGSVOORWAARDEN

VI.3.3,1. Rhenium

Alle specimens werden bestraald in onze ionenversnellercombinatie [4i] met he-

liumionen van 21 keV ±0,2 keV, en dit tot doses gaande van 9 x 1016 tot 9 x 1018

ionen/cm2. De bundelstroom werd constant gehouden en bedroeg tussen de 2.25 en 3.0

JIA, wat overeenkomt met 70 tot 95 pC/cm2s, of met een ionenflux van 4.5 tot 6 x IO1**

ionen/cm2s. Bij deze flux werd geen merkbare temperatuurverhoging op de specimens

waargenomen tijdens de bestralingen. Dit zijn onze zogenaamde "bestralingen bij 300

K", Sommige specimens werden daarbij bedekt met een 75 mesh koperraster teneinde op

een en hetzelfde specimen, naast elkaar, ter vergelijking bestraalde en onbestraalde

gebieden te hebben. Na bestraling werden deze specimens onderzocht met een Cameca

MEB 007 rastermicroscoop. Er werden veel specimens onderzocht om de consistentie

van de resultaten te waarborgen. Er werden ook verschillende "vooraf verdunde" spe-

cimens met de rastermicroscoop onderzocht. Zowel "achteraf" als "vooraf verdunde"

specimens werden onderzocht met een Philips E« 300 transmissie-elektronenmicroscoop.

Er werden ook enige bestralingen bij hoge temperatuur (450 en 1200 K) uitgevoerd.

Daartoe werden de specimens opgewarmd,ofwel met de ionenbundel zelf (maximum 75 pA/

cm2 of 4.5 x 1017 ionen/cm2 s), ofwel van de achterzijde met behulp van een elektro-

nenbundel (zie 111,2,3,).

VI.3,3.2. Gesinterd aluminiumpoeder

Voor de bestralingsvoorwaarden van deze specimens verwijzen wij naar (IV,3.3.2,).

VI.3.4, HERBAKKEN NA BESTRALING

Voor rhenium wsrd slechts enkele malen "in situ" herbakken met behulp van de hoge-

142.



Figuur VI .7. : Typische morphology van blaarvorming op rhenium na bestralen met 21 keV He* ionen.
A) bij 300 K (a) 9 x 1016. (b) 3 x 1017. (c) 5 x 1017. (d) 9 x 1017 . (e) 3 x 1018 . (f) 9 x 101 s ionen/cm2

(g) bij 450 K.6 x 1017 ionen/cm2, fh) bij 1200 K. 101 8 ionen/cm2.
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temperatuur-specimenhouder van Philips« Dit is te wijten aan het slechte vacuum in

de microscoop, waardoor al reeds bij 700° C oxydatie van het specimen optreedt. Prak-

tisch alle rheniumspecimens zijn derhalve herbakken in de reeds hoger vermelde va-

cuumoven onder een heliumstroom bij 10 mbar. Typische trap-herstel-programma's wa-

ren : 30 minuten achtereenvolgens herbakken bij 800° C, 1000° C, 1200° C en 1500° C.

VI.4. Rhenium ; experimentele en berekende resultaten ; discussie

VI.4.1. NA BESTRALEN BIJ 300 K, 450 K EN 12Ü0 K

VI.4.1.1. Morfologie

De critische dosis waarbij bij 300 K-bestraling blaarvorming optreedt in rhenium,

werd bepaald : D ., = 3 x 1 G 1 7 ionen/cm2, want bij lagere doses worden geen blarencrxx

waargenomen. Ze is van dezelfde grootte-orde als bij andere materialen CNb, V ...}

£io4]£iO5]. Figuur CVI.7) toont de typische morfologie van blaarvorming op rhenium-

oppervlakken na bestraling met 21 keV He -ionen ; bij 300 K en verschillende doses

Ca] 9 x 1016 Cb) 3 x 1017 Cc) 6 x 1017 td) 9 x 1017 (e) 3 x 1018 CfJ 9 x 1018

ionen/cm2 (g) bij 450 K voor 6 x 1017 ionen/cm2 en th) bij 1200 K voor 1018 ionen/

cm2. In het geval CgJ werd het specimen verwarmd langs de achterkant met behulp van

elektronenbombardement, terwijl in het geval van (h) het specimen werd verwarmd door

de ionenbundel zelf, De blaren kunnen vergeleken worden met bolkappen en vertonen

een distributie in hoogte en straal. De blaardichtheid N , neemt toe tot op het punt

waar opengebarsten blaren worden gevormd. Het- oppervlak is dan zeer geërodeerd :

putten, gebroken blaren en stukken blaardeksel zijn over het bestraalde oppervlak

verspreid. De hoogste punten van het specimen vormen een patroon van heldere lijnen

Czie Figuur VI.7e).

VI.4.1.2, Blaardensiteit

Figuur [VI.8) geeft het verloop weer van de blaardensiteit N .. Ze neemt toe met de

ionendosis. Ze varieert van 1.25 x 108 tot 4 x 108 blaren/cm2 voor doses gaande van

3 x 1017 tot 9 x 1018. ionen/cm2, maar was niet groot genoeg om de densiteitsdaling

waar te nemen die sommige auteurs beschrijven

De hoeveelheid blaarvorming vermindert snel van 1 x 10"9 blaren/ion, bij de critische

dosis voor blaarvorming, tot amper 8 x 10~12 blaren/ion bij 3 x 1018 ionen/cm2. Bij
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I wntn/en* I

Figuur V I . 3 . : Blaardcnsiteit N b | (blaren/cm2) en hoeveelheid erosie-opbrengst E y (atomen/ion) in functie van de bestralings-

dosis D (ionen/cm^.

deze laatste dosis werd de blaardensiteit gemeten op die gebieden waar de blaren nog

niet opengebroken waren. Oeze redenering mag eerder willekeurig lijken, ware het

niet dat stereowaarnemingen hebben uitgewezen ;

1. dat bij 300 K de grotere aggregaten toch samengesteld zijn uit verschillende bla-

ren van de gewone afmetingen j

2. dat dit ook het geval is bij 1200 K en 3 x 1018 ionen/cm2 en ;

3. dat de 1200 K. oppervlaktestructuren ni<at zo zeer in grootte verschillen van die

van bij 300 K, afgezien dan van hun randen die bij 1200 K veel beter gedefinieerd

zijn.

Wij besluiten daaruit dat de grotere blaren gevormd worden door onderling raken van

enkele kleinere, eerder dan als een geheel. Zie ook blaarvorming bij hogere tempe-

raturen.

Uit Figuur CVI.Ie] blijkt tenslotte nog dat het merendeel der blaren openbreekt langs
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hun omtrek. Daaraan kan volgens AUCIELLO [iO2j een beschouwing gekoppeld worden in

verband met de grootte der gasbellen die in specimens zouden moeten aangetroffen wor-

den .

In het geval van rhenium zouden na bestraling gasbellen moeten teruggevonden worden

met stralen <<R >/V3 • 17,3 nm. Dat klopt niet als dusdanig met het experiment wan-

neer aan sfarische gasbellen*wordt gedacht. Er worden echter wei grote aggregaten

gevonden (afmetingen 8 à 18 nm) (zie V.5.1.1,3.

Terugkomend op de naar verzadiging strevende trend van de N.^CD]-kromme, is dit ver-

loop in overeenstemming te noemen met de bevindingen van BLEWER [J32J[8Sj op erbium,

bestraald met 160 keV He-ionen waar de Er-films slechts lineair uitzetten met toene-

mende dosis tot de dosis 3 x 1017 ionen/cm2.

BLEWER [82} deelt ook mee dat 96 % van het bij kamertemperatuur ingeplante helium,

na bestraling weerhouden blijft in het specimen. Berekenen wij de hoeveelheid he-

lium, vervat in een rheniumspecimen onder de volgende omstandigheden : D it * 3 x

1017 ionen/cm2, waarvan 75 % ingeplant, r . • 0,8 nm, C . • 7 x 1019 gb's/cm3, Gauss-

vorming implantatieprofiel met <R > • 30 nm en AR • 50 nm, een implantatiediepte

<R > + 2 AR , geen oppervlakteregressie ten gevolge van sputtering, overdrukgasbel-

len naar EVANS [68] met 252 He-atomen per gasbel, dan bekomen we 99 % van de inge-

plante hoeveelheid. De overeenstemming is dus goed.

TABEL VI.1

Experimentele blaarstralen en blaarstraalverhoudingen bij verschillende bestralings-

temperaturen.

Re

T.rr(K)

300

450

1 200

rbl(nm)

220

272.5 •

505

r.«—verhoudingen

r(1200J
r[3QO3' " J

r(1200J _ . „
r(450) 1 t J

Nb

150

300

750

rbl(nm)

108

124.5

141

r. .-verhoudingen

rC7503 . n

rC15O3 1--

Sä»-'-'.



135.

VI.4.1.3. Blaardiameter en blaars traal

Er werd een blaardiameterdistributie waargenomen als functie van de hestralingstempe-

r at uur • M ^ ) . ^e wei>d statistisch bestudeerd.

Enige resultaten zijn ook weergegeven in Tabel CVI.1.). Voor wat betreft de 30G K-

bestralingen, bedraagt de gemiddelde blaardiameter 440 nm en de standaarddeviatie

100 nm. Alle histograms zien er zeer analoog uit zodat de blaardiameterdistributie

onafhankelijk mag ondersteld worden van de bestralingsdosis. Oat is conform met de

bevindingen van ERENTS op Molybdeen Q33]. Er werd een gemiddeld histogram opgesteld

door rekening te houden rust 14 verschillende korrels, die behoren tot verschillende

specimens en die bestraald werden tot doses van 3 x 1017 tot 3 x 1018 ionen/cm2.

Vanaf de dosis van 3 x 1018 ionen/cm2 vormen zich gebroken blaren. Ze zijn vaak de

conglomeratie van meerdere kleine blaren.

Het gemiddelde histogram is weergegeven in Figuur [VI.9a) (volle lijn), samen met de

histograms voor de bestralingen bij 450 K Cdosis 6 x 1017 ionen/cm2 j streeplijn) en

1200 K Cdosis 1018 ionen/cm2 { puntlijn),

VI.4.1.4. Temperatuurafhankelijkheid der blaarstralen

Beze drie histograms zijn representatief respectievelijk voor blaarbedekkingen zoals

weergegeven in de Figuren CVI. 7b, c, d,e, g en h). De gemiddelde blaardiameter of

blaarstraal neemt toe met stijgende bestralingstemperaturen en bedraagt 545 nm bij

450 K en 1010 nm bij 1200 K. De standaarddeviaties bedragen respectievelijk 110 nm

en 200 nm.

Dit verschijnsel noemen we verder de temperatuurafhankelijkheid van de histograms

der blaarstralen Czie VI.4.3,), Temperatuurafhankelijkheid der blaarstralen wordt

ook nog gerapporteerd door DAS [GGJ en ROTH fJ06j en kan hoofdzakelijk verklaard wor-

den op grond van de temperatuurafhankelijkheid van materiaalconstanten [zie verder

VI.6.2.). In Figuur [VI.9b) zijn de waarnemingen van ROTH weergegeven voor niobium.

Bij hogere bestralingstemperaturen zijn de histograms breder en nemen ze toe in bi-

modaliteit. Ook hier zijn de grotere blaren het gevolg van conglomeratie van meer-

dere aanliggende kleinere blaren, zoals blijkt uit stereoscopische waarnemingen.
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Figuur VIS. : Histograms der blaaretralen.

(a) rhenium na bestralen met 21 keV He+ ionen respectievelijk bij 300 K (-) 450 K (—) en 1200 K (...((dit werk)

(b) mobium na bestralen met 4 keV He+ ionen ¡n de <100> richting respectievelijk bij 150 K E 2 3 .300 K ¡ r ^ n

en 750 K Ŝ TTÑi Roth (1061

VI.4.1,5. Hoeveelheid erosie, hoeveelheid blaarbedekking, sputtering

De hoeveelheid erosie E CO] is hst bedrag atomen dat het specimen verliest door blaar

huidafschilfering per invallend projectiel ion OAS Q36J en Kan als volgt uitgedrukt

worden :
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EyCD)
rbli Tbli X no Nbl

tVI.313

waarbij respectievelijk :

n : aantal specimenatomen per cm3 ;

N.n : blaardensiteit blaren/cm2 ;
DJ.
r... : straal van een blaar gelijk aan die van het

blaarklassemiddelpunt ;

ty.Cr....)
Tbli :

: relatieve frequentie in de ide' klasse

v a n e e n straal r..

De kromme E (D) is weergegeven in Figuur (VI. 10) en-werd afgeleid in de., volgende*,yer*-

onderstellingen :

- oppervlakken bedekt met blaren werden aangezien als reeds afgeschilferd ;

- de blaardensiteit bij 3 x 1018 ionen/cm2 werd genomen op plaatsen waar de blaren

nog net niet gebroken waren ;

- de blaardensiteit bij 9 x 1018 ionen/cm2 werd berekend onder de aanname van é. , <v<
Di

400 à 500 nm ,•

- al de blaardeksels werden even dik verondersteld en gelijk aan <T .> (1200 K.) ̂

120 nm.

net behulp van het gemiddelde histogram van Figuur CvT.9a] vierden tevens de diffsren-

tiële blaarbedekking a. .{%) en de blaarbeúekking A.,1%) berekend.2e zijn weergegeven i>

Figuur IVl.iDa, b). De blaarbedekking neemt toe met toenemende dosis. Er blijkt dat

E eerst ongeveer verdubbelt (bij 6 x 1Q17}, daarna door een maximum gaat en dan ver-

der langzaam afneemt. Dit enigzins eigenaardige verloop kan wiskundig a2s volgt ver-

klaard worden bij middel van Vergelijking tVI.31) : de teller is evenredig met de

blaardensiteit en streeft asymptotisch naar de theoretische waarde 6.5 x 10s blaren/

om2, wanneer gerekend wordt met de <r, ,> terwijl de noemer en de bestralingsdosis D
bl

monotoon aangroeien. In Figuur (VI.10c) is het verloop getekend van Abl als functie

van de bestralingsdoses. In Figuur (VI.10) staan kromme (2) en (1) respectievelijk

voor doses van 3 x 1017 en 9 x 1018 ionen/cm2. Neemt de dosis nog verder toe, dan

weten we uit stereoscopische waarnemingen dat de erosie in meerdere diepteniveaus

optreedt. Dit brengt ons bij het begrip sputtering.

Sputtering is een ander mechanisme voor oppervlakte-erosie. Voor zover ons bekend

is, werd de hoeveelheid sputtering voor rhenium bestraald met 21 keV He -ionen, niet

gemeten. Daarom volgt nu een eigen berekening.
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Figuur VI.10. .Hoeveelheid blaarbedekking op rheniumoppervlakken na bestraling met 21 keV He* ione

la) abJ (%) differentiële blaarbedekking

(bl AB | m blaarbedekking (alle diameters)

(cl A b | (O) blasrbedekking in functie van de bestralingsdosis

(2) en (»respectievelijk bij 3 x 1 0 1 7 en9x 1 0 1 8 ionen/cm2
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Extrapolatie van de resultaten van WHENER JJJ07] levert S (Re ; He 21 keV) % 0.7 ato-

men/ion, maar is erg onnauwkeurig omdat van BOO eV naar 21 keV dient geëxtrapoleerd.

Men kan dit resultaat aanzien.als een bovengrens, die in overeenstemming is met de

waarde berekend via het criterium van ROTH [64] ízie ook Vergelijking VI.1). Worden

de volgende waarden gebruikt 0 , = 3 x 1017 ionen/cm2, n Re = 6.8 x 1022 atomen/

cm3, R = <R > = 30 nm, dan is S (Re j He 21 keV) = 0.63 atomen/ion. •

Berekenen we de sputteropbrengst volgens SIGMUND [i0ö} dan bekomen we S = 0.26 ato-

men/ion en volgens WEISSMANN & SIGMUND £i4j S = 0 . 13 atomen/ion. Aan de andere

kant konden we uit metingen van SCHERZER [1G9J op niobium en gebruik makend van SIG-

MUND [ios] en de hierna volgende parameters, een relatieve sputteropbrengst bereke-

nen

S CRe ; He 20 keV) = 0,1 atomen/ion

Daarbij zijn

S (Nb ; He+ 20 keV) =0.06 atomen/ion [1O5] "' V Nb = 7,5 eV/atoom [lio]

V Re = 8.116 eV/atoom fin} (V staat voor sublimatiewarmte].

Vergelijken we deze uitkomst met de sputteropbrengst voor tantaal £iO9J, dan kunnen

we aannemen dat de berekende waarde 0.1 atomen/ion zelfs een zeer aanneembare boven-

grens is, dus

S (Re ; He 20 keV] =0,1 atomen/ion CVI.32]

Eens de sputteropbrengst gekend, kan de hoeveelheid oppervlakteregressie voor rhenium

berekend worden als functie van de bestralingsdosis uit

1000

6.6 x 1017
x D x S (Re ; He 20 keV) (VI.333

Men bekomt respectievelijk 4.4 ; 8,8 ; 13.2 ; 44 ; 132.4 nm voor 3, 6, 9, 30, 60, 90

x 1017 ionen/cm2. Daaruit besluiten wij :

1. Rond de critische dosis voor blaarvorming kan bij rhenium de invloed van sputte-

ring verwaarloosd worden ;

2. rond de dosis waar blaren openbarsten [3 x IO1"8 ionen/cm2] moet ^ 44 nm oppervlak-

teregressie in rekening gebracht worden. Vergelijken wij dat getal met <R > =

30 nm berekend volgens LINDHARD, dan kan sputtering misschien wel de verklaring

zijn voor de wazigheid van de rastermicroscoopfoto's bij die dosis s
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3. bij hogere dosis zullen de hoeveelheid gevangen gas en de hoeveelheid erosie be-

invloed worden j

4. experimentele h. .-metingen worden niet beïnvloed, T 'waarden worden gedeeltelijk

beïnvloed en kunnen iets te klein zijn.

VI.4.2. NA BESTRALEN EN HERBAKKEN

VI.4.2.1. Gevallen waarbij dosis D < Dcrit

In specimens,bestraald bij kamertemperatuur tot 9 x 1015 en 3 x 1016 werd, na gelei-

delijk herbakken tot respectievelijk 1500° C en 800° C, geen blaarvorming waargeno-

men. Wordt een specimen na bestraling met 3 x 1016 ionen/cm2 echter verder herbakken

gedurende 1/2 uur bij 1500° C, dan kunnen verschillende verschijnselen waargenomen

worden :

1. sommige korrels vertonen gebroken blaren met opstaande blaardeksels ; hun afme-

ting varieert tussen 250 nm en 450 nm>

2. andere korrels zijn bedekt met gaten en kraters, overgebleven na het openbreken

van blaren en vertonen daarom een sponsachtig uitzicht ; de gaten variëren van

100 nm tot 150 nm en de kraters van J50 nm tot 450 nm.

Figuur [VI.11a en c) zijn voorbeelden van oppervlakken herbakken na bestraling. Fi-

guur (VI.11b en d) tonen het inwendige van die specimens. Wordt de "300 K-dosis"

opgevoerd tot 6 x 10*6 ionen/cm2, dan worden gelijkaardige effecten waargenomen zo-

als hiervoor reeds zijn beschreven. Ze treden al echter op na een mildere thermische

behandeling. Na geleidelijk herbakken tot 1200 ontstaat een blaarpopulatie met afme-

tingen tussen 100 nm en 500 nm en met een densiteit van 3.5 x 108 blaren/cm2. Na

1/2 uur langer herbakken bij 1500° C, observeert men gebroken blaarkraters of gaten

van 110 nm tot 440 nm en met een densiteit van 7 tot 9 x 108/cm2.

Thermische nabehandeling bij 1200° C veroorzaakt blaren met afmetingen tussen 1000 en

5000 Â op een specimen, bestraald bij 300 K tot 6 x 1016 ionen/cm2, dit is bij 1/5

van de critische dosis voor blaarvorming. Wij nemen aan dat de temperatuurstijging

de druk in de aanwezige gasbellen verhoogt, zodat met behulp van thermische vacatu-

ren, afscheuring en holtevorming optreedt.
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Figuur VI.11. :rhenium na bestralen en herbakken. Raster- en transmissie elektronenmicroscoopopnamen van het oppervlak en

van het inwendige van een zelfde specimen.

(a) (b) 21 keV He+, 6 x 1O16 ionen/cm2 na herbakken tot 1/2 h 1SOO°C.

(cl (d) 21 keV He+ 6 x 1017 ionen/cm2 na herbakken tot 1/2 h 900°C.

Men herkent op de foto's (b) (d) : gasbellen, la) kuilen, kraters en gebroken blaren, (c) gebroken blaren met opstaande

blaardeksels (wit).
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We herinneren hier aan het geval van een langs beide kanten gepolijst en verdund spe-

cimen dat bij 300 K bestraald werd tot 6 x 1016 ionen/cm2, dat achteraf herbakken

werd tot bij 1500° C en waarvan gedeelten van het oppsrvlak waren afgesprongen. Er

werd daarover uitvoerig gehandeld in (V.5.3.),

VI.4.2.2. Gevallen waarbij dosis >y Ocrit

Het herbakken van tot dergelijke doses bestraalde specimens geeft aanleiding tot het

openbarsten van die blaren die, ten gevolge van de kapertemperatuurbestraling, nog

niet uit zichzelf zouden opengebarsten zijn.

Er kunnen twee soorten oppervlakken onderscheiden worden, ze Kunnen respectievelijk

vergeleken worden met prikgaatjes en met sponsen j CPWZEY [93J3. In ons geval bij-

voorbeeld, He* 17 keV ,• dosis 2 x 1017 ionen/cm2 ; herbakken bij 1500* C ¡ putten

van 10 nm en densiteit van 2,2 x 109 ionen/cm2,

VI.4.3. TEMPERATUURAFHANKELIJKHEID VAN DE HISTOGRAMS DER BLAARSTRALEN

Zoals reeds hoger gezegd, werd de temperatuurafhankelijkheid der blaarstralen ook

nog door anderen waargenomen, [66] [106]., maar een kwantitatieve studie werd nog niet

gemaakt. Wij hebben enige experimenten uitgevoerd op rhenium. De resultaten zijn

weergegeven in Figuur (VI.9a) en in Tabel VVl. Deze laatste bevat-ook de resultaten van

ROTH voor niobium £i 06}.

De resultaten van Tabel 1 zijn nog eens grafisch weergegeven in Figuur ÍVI.123 en to-

nen duidelijk dat er een temperatuurafhankelijkheid bestaat, waarbij de meest waar-

schijnlijke blaardiameter toeneemt met stijgende bestralingstemperatuur. Dit blijkt

ook duidelijk wanneer men de blaarstraalverhouding vergelijkt bij verschillende tem-

peraturen (Tabel VI.1).

Wij zijn er in geslaagd deze histogramverschuivingen te verklaren op grond van de

tetnperatuurafhankelijKheid van de materiaalconstanten door

1, modelwijzigingen in te voeren aan het recentste model van EVANS, namelijk ;

a. afscheuring tussen gasbellen slechts in één vlak ;

b, gebruik maken van critische druk P in plaats van een evenwichtsdruk P s

en door

•»•re
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Figuur VI .12.: Experimentele gemiddelde-en minimum blaarstralen. respectievelijk in volle lijn en in stippellijn getekend,
in functie van de bestralingstemperatuur (K) : (a) voor niobium; (Roth [64]) . (b) voor rhenium (dit werk)

2. modelwijzigingen aan te brengen aan een suggestie van DAS in die zin, dat gasbel

len in evenwicht

gb

vervangen worden door gasbellen onder overdruk volgens EVANS, Daarop wordt uit-

voerig ingegaan in de paragrafen (VI.6.1. tot en met VI.6.4.3.



144.

VI.4.4. INVLOED VAN BE KRISTALLOGRAFISCEE RICHTING

Niettegenstaande het feit dat de kristallografische oriëntatie van de korrels in de

huidige experimenten niet kon bepaald worden, wordt bij de blaarvorming op rhenium

een zekere afhankelijkheid van blaarvorming van de kristalrichting waargenomen.

DAS [84] signaleert eveneens dergelijke waarnemingen. In Figuur [VI.13} worden aan-

liggende korrels getoond, bestraald bij dezelfde temperatuur tot dezelfde dosis (21

keV He , 6 x 1017 ionen/om2J, samen met de bijhorende histograms en blaardensiteiten.

Bij 300 K-bestralingen zijn de blaardiameters in de korrels A en B respectievelijk

393 nm ± 530 nm standaarddeviaties respectievelijk 81 en 100 nm en de bijhorende

blaardensiteiten respectievelijk 2,25 x 108/cm2 in korrel A en 1.8 x 108/cm2 in kor-

rel B. Bij 450 K en 6 x 1017 ionen/cm2 bedragen de gemiddelde blaardiameters respec-

tievelijk 480 nm ± S27 nm (standaarddeviaties respectievelijk 103 en 11Ü nm) voor de

korrels C en D en de overeenkomstige blaardensiteiten zijn 1.6 x 108/cm2 en 1.4 x

108/cm2. De foutenvlaggen overlappen daarbij niet.

Gelijkaardige waarnemingen werden gedaan bij doses van 3 x 1017, 9 x 1Q17 en 3 x

ionen/cm2.

Omdat de diffractiepatronen in transmissie-elektronenmicroscopie, ondanks deze hoge

doses, toch nog steeds uit afzonderlijke spots en niet uit ringen bestaan, menen wij

deze anisotropie toch te mogen verklaren door het inroepen van Vergelijking (VI.3)

<V (Mc CRACKEN)

en <R > afhankelijk van de kristalrichting in het rooster Q25],

VI.4.5. BLAARH00GTE EN BLAARDIEPTE (FIGUUR VI,14)

De blaarhoogte h. •> werd stereosceptisch gemeten als functie van de blaarstraal r. ,

aan de hand van foto's van blaaroppervlakken, bestraald bij 450 K. Het volgende ex-

perimentele verband werd afgeleid :

hbl bl
[VI.34)

Deze vergelijking voldoet aan de individuele waarnemingen binnen ± 23 % en aan de

klassegemiddelden binnen ± 11 % (Figuur VI.14a). De blaardiepte T . werd stereos-
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Figuur VI.14. : Resultaten bekomen door raster stereoscoDische waarnemingen op rheniumspecimen bestraald tot 6 x 1O 1 7 ionen/cm2 bij 450 K.
(a) gemiddelde blaarhoogte hb | (in nm) als functie van de blaardiameter & (in nm)
(b) gemiddelde blaardiepte rb | (in Ã.) als functie van de blaardiameter tf^ <in Ä) kromme (1) rhenium
kromme (2) niobium ter vergelijking.
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Figuur VI.13.:amisotropie bij blaarvorming op rhenium na bestraling bij 300 K (A, B) en 450 K IC. O) tot 6 x IO5 7 ionen/cm .
De blaargrootte verschilt van de ene korrel tot de andere : zie histograms.
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copisch gemeten als functie van de blaarstraal rbl aan de hand van stereoparen van

opengebarsten blaren. Het volgende experimentele verband werd afgeleid (nadat de

blaren werden geopend door thermisch nabehandelen] :

Tbl rbl
(VI.353

Formule (VI.35] is afgebeeld in Figuur (VI.14b], kromme 1. Daarbij zijn T ., en r..

uitgedrukt in A,

Deze vergelijking voldoet aan de individuele waarnemingen binnen de ± 33 % en aan de

klassegemiddelden binnen de ± 13 %. Het resultaat betreft blaren begrepen in het in-

terval 200 < r. . < 400 nm en is zeer vergelijkbaar met de experimentele 2/3-macht,

bekomen door ROTH voor Nb [(34j, Daar intussen deze 2/3-macht mathematisch werd ge-

staafd (Eer NISSE [99], RISCH [i0i]], zullen wij voor wat volgt de Formule (VI.35)

als volgt herschrijven

CVI.36)

De gemiddelde diepte <T..> van de onderzochte blaren uit het bovenvermelde interval

bedraagt 93 nm, de standaarddeviatie 37'nm. Dit is nagenoeg 3 maal de geprojecteerde

reikwijdte (zie 113,

Wordt T. . gemeten op opengebarsten blaren, bekomen na bestraling bij 1200 K, blaar-

straal begrepen tussen 750 nm en 1100 nm, dan bedraagt de gemiddelde diepte

<T.,> =125 nm, standaarddeviatie 5 nm
bl

(VI.37)

Vereffent men beide groepen waarnemingen tesamen, dan voldoet Vergelijking

Tbl = 99

VI.5. Gesinterd aluminiumpoeder

VI.5.1. PRELIMINAIRE RESULTATEN

(VI.38)

In deze paragraaf vermelden wij de preliminaire resultaten van dosisafhankeiijkheid

bij blaarvorming op gesinterd aluminiumpoeder. Voor de bereiding, de bestraling, de

studie der defectstructuren en van gasbellen, verwijzen wij respectievelijk naar de



Figuur VI.15. :rastermicroscoop opnamen van gesinterd aluminiumpoeder (7 gw % AUO-) na bestraling bij kamertemperatuur
met 21 keV He+ ionen.

tot doses respectievelijk van

(a) 3 x 1017, (b) 6 x 1017, (c) 9 x 1017, (d) 3 x 1018, (e) 6 x 1018en (f) 9 x 1018 ionen/cm2.
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paragrafen CIV.3,3 en V«6), Verschillende oppervlaktetoestanden na bestraling zijn

weergegeven in Figuur (VI.15) ; de doses zijn respectievelijk (a) 3 x 1017, ib] 6

x 1017, Cc) 9 x 1017, Cd) 3 x 1018, CeJ 6 x 1018 en (f) 9 x 1018 ionen/cm2. Waar het

mogelijk was werd een stukje onbestraald oppervlak meegetoond om het vergelijken te

vergemakkelijken.

VI.5.1.1. Bij 9 x 1015 tot 3 x 1017 ionen/cm2

Specimens, bestraald tot 9 x lO1^ ionen/cm2, vertonen geen blaren na bestraling en

ook niet na herbaUken respectievelijk 1/2 uur tot 100° C, 1/2 uur tot 200° C, tot en

met 1/2 uur tot 500° C.

Tot doses tot en met 3 x 10*7 ionen/cm2, worden na bestraling geen blaren waargeno-

men. Wel een populatie van putten waarvan de afmetingen variëren van 250 nm tot 750

nm en met een densiteit van S x 107/cm2.

VI.5.1.2. Bij 6 x 1017 ionen/cm2

Bestraald tot 6 x 1017 ionen/cm2, worden 2 populaties blaren waargenomen. Een eerste:

kleine blaren waarvan de afmetingen variëren van 0.5 pm tot 1.5 pm, densiteit van 5

x 107 blaren/cm2. Een tweede : grote blaren met afmetingen van 3 tot 5 iim en een den-

siteit van 4 x 106 blaren/cm2.

VI.5.1.3. Bij 9 x 1017 ionen/cm2

Bij 9 x 1017 ionen/cm2 wordt een soort pokkenstructuur waargenomen« Stereoscopisch

opgemeten Komt het neer op een geërodeerd berglandschap met kraters in de valleien en

dalen. De bergtoppen zijn daarbij vermoedelijk blijven staan onder een of ander ero-

siewerend deeltje. Er is een populatie kleine blaren variërend van 0.1 pm tot 0,4

pm, densiteit 1.3 x 108/cm2. Er zijn ook grote ; <j> íj¿ 1,6 pm. De totale opgemeten

diepte bedroeg (in twee niveaus) 490 en 620 nm. 0e bodem der brede kuilen is eerder

vlak en evenwijdig aan het bestralingsoppervlak.

VI.5.J.4. Bij 3 x 1018 ionen/cm2

Bij 3 x 1018 ionen/cm2 worden waar twee populaties blaren waargenomen :
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a] Kleine : 1 tot 1,8 ym groot en met densiteit van 2.6 x 107 blaren/cm2. Sommige

van de kleine blaren zijn opengebroken zoals blijkt uit hun zwart-wit contrast s

bJ grote : 3 tot 5 ym groot, met een densiteit van 6 x 10^ blaren/cm2.

VI.5.1.5. Bij 6 x JO18 ionen/cm2

Bij 6 x 1018 ionen/cm2 is het oppervlak totaal geërodeerd. Het vertoont als het wa-

re verticale spelonken. De afmetingen der kleine gebroken blaren varieert van 0.1

ym tot 0.5 urn. De densiteit bedraagt 2.2 x 108/cm2. Voor de grote kuilen vindt men

respectievelijk 1.5 tot 2.5 ym en 1,6 x 107/cm2. De diepte van een grote kuil werd

opgemeten en is van de orde van 170 nm«

VI.5.1.6. Bij 9 x 1018 ionen/cm2

Bij nog hogere doses (9 x 1018 ionen/cm2] is het specimen zelfs geërodeerd in ver-

schillende diepteniveaus. In totaal w&rd tot 700 nm diepte waargenomen. Grote kui-

len kunnen tot 1.5 ym diameter hebben. Merkwaardig is dat de kleine-kuilen-popula-

tie steeds blijft weerkeren. Hun diameter is begrepen tussen 0.1 en 0.4 ym en hun

densiteit bedraagt 6.2 x 108/cm2.

VI,5.2. BESPREKING

VI.5.2.1. De onscherpte van de foto's (VI,15a, b, c, d)

De onscherpte van de foto's vindt zijn oorsprong in twee verschillende redenen ; de

eerste, de aanwezigheid van de isolerende oxydelaag waardoor zich opladingsverschijn-

selen voordoen. Daar kan dus misschien aan verholpen worden door mechanisch polijs-

ten ; de tweede heeft echter te maken met het verschijnsel blaarvorming zelf en is

niet te verhelpen. Dit werd uitgemaakt bij middel van de stereo-opnamen, weergegeven

in Figuur [VI.16], tdoses 9 x 1017 ionen/cm2).

De specimens zijn reeds zo sterk bedekt met opstaande blaardeksels en erosieresten,

dat tweedimensionale foto's niet meer volstaan om de verschijnselen te analyseren.

Deze opstaande deeltjes hebben afmetingen die klein zijn, vergeleken bij de druppel-

vormige volumes waarin de secundaire elektronen worden vrijgemaakt. Dit vermindert



Figuur VI.16. :rastermicroscoop-stereoparen van gesinterd aluminiumpoeder 7gw % A L O , na bestralen bij kamertemperatuur
met 21 keV helium ionen tot dosis respectievelijk van (a)9x 1 0 ^ en (bl 9 x i o ' ^ ionen/cm^ (vergroting 10 000 x.
dubbele tilthoek 12°, diepteparallaxverband ah =

2M sin e

l A I W i ) " « 8 O A p ( m n i >
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de resolutie en bemoeilijkt het scherpstellen.

VI.5.2.2. Sputteropbrengst, secundaire elektronenemissie

Uit het werk van SCHIRWITZ £i14] is bekend dat zowel de sputteropbrengst als de se-

cundaire elektronenemissie van aluminium en aluminiumoxyde sterk verschillend zijn.

Wij zijn van mening dat de Figuren (VI,15e en f] een duidelijke illustratie geven

van dat verschil in secundaire elektronenemissie. Inderdaad, eens de oxydelaag is

weggeërodeerd zijn de foto's scherp.

Het verschil in sputteropbrengst wordt ervaren aan de hand van het stereopaar van

Figuur (VI.16) . Het geeft een indrukwekkend beeld van de erosie van het specimen

en van de competitie tussen blaarvorming Cgrote kraters) en sputtering (geen scherpe

maar afgeronde randen).

VI.5.3. BESLUITEN

VI.5.3.1. Erosie

De waargenomen erosie is de combinatie van blaarvorming en sputtering.

VI.5.3.2. Verschil oxydelaag en aluminiummatrix

Er wordt een verschil in erosie waargenomen tussen de oxydelaag en de aluminiumma-

trix (met Al2Ü3-precipitaten3,

VI.5.3.3. Populatie

Er is een steeds weerkerende populatie van blaarkraters (0.1 è 0.5 pm). Zij is repre-

sentatief voor de wijze waarop blaarvorming ontstaat in dit materiaal bij deze lage

ionenenergie.

VI.5.3.4. Blaarstructuur

Uit sommige Figuren blijkt een blaarstructuur van extra grote blaren. Wij suggereren
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dat eventueel verder onderzoeK zou wórden gedaan over de correlatie tussen blaarvor-

ming en bereiding van de folie (walsrichting] en tussen blaarvorming en korrelgrcotte.

VI.6. Blaarvorming : bespreking

VI.6.1. TESTEN VA» HET AFSCHEUBJNGSMODEL VAN EVANS

VI.6.1.1. Werkwijze

Het testan van hst afscheuringsmodel van EVANS kan het best geschieden door te pogen

de histogramverschuiving der blaarstralen als functie van de temperatuur met dat mo-

del te verklaren. De basisvergelijkingen uit het werk van EVANS [ss] zijn reeds eer-

der neergeschreven CV.11], (V,30), (VI,4) en (VI,17) en de waarde van r. ,(P ) bere-
bl eq

kend (VI.2.4.2.) (V.VI.24, 25 en 26].

VI.6.1,2. Numerieke waarden

De numerieke waarden, nodig voor het berekenen van de blaarstraal volgens Vergelij-

king CVI.24), zijn verzameld in Tabel (VI.2]. (De referenties zijn in de tabel aan-

gegeven tussen rechte haakjes £ ] ; de symbolen (*], ("] en [***) verwijzen respec-

tievelijk naar de commentaren "afgeschet", "geïntarpoleerd" en "berekende" waarden).

Voor gasbelstraal Cr .)en gasbelccncentratie CC 3 zijn, voor rhenium, onze experi-

mentele waarden [jsj en voor niobium de resultaten van BAUER £i12j gebruikt. Os

waarden zijn grafisch weergegeven respectievelijk in Figuur (VI.17a en b] en ook op-

genomen in Tabel (VI.3). In deze tabel zijn ook aangegeven de critische gasbelstra-

len r . ... waarboven het mechanisme van uitponsen van dislocatieringen overgaat

in het mechanisme van gasbelgroei door afscheuring tussen gasbellen, alsmede het

maximum aantal gasbellagen n', dat bij het proces betrokken kan zijn, rekening gehou-

den met een inplantingsdiepte van 3 <R >,

I :

VI.6.1.3. Besluit

Beu blik op Tabel (VI.3) volstaat om te besluiten dat de r. AP )-blaerstralen (Ta-

bel VI.3, kolom 6) ëen paar. grootts-orden kleiner zijn dan ds experimentele waarden

(Tabel VI.3, kolom 8] ; hun temperatuurevolutie is evenwel in overeenstemming met het

experiment. Kleinere, dus meer aanneembare n'-waarden, leveren natuurlijk nog klei-

nere r. .(P )-waarden op. Van de blaarstraalverhoudingen kunnen we zeggen dat ze de
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TABEL VI.2 : geschatte waarden (*), geïnterpoleerde of geëxtrapoleerde vaarden C")
en berekende vaarden ("**) voor de verschillende grootheden benodigd
voor het testen der modellen.

Re

Tirr

o ¿32»

erg
Y 2

cmz

D c r i t

ionen/cm2

ARp nm

y on2

c
h

bCnm)

GCÜï2£j
cm2

300

2.32 x 1010

C" ]

S 400

3 x 1017

30

50

(•")

2.32 x 101 0

0.7

C'J

5.5

C')

0.276

C)

1 Q 1 2

(...]

450

1.96 x 1010

6 200

(...)

1.75 x 101 7

30

50

1.96 x 101 0

0,7

5.5

0.276

1*1

Ö.95 x1012

(•)

1200

0.84 x 101 0

('*]

5 600

1.5 x 101 7

f)

30

50

o.a4 x i o 1 0

0.7

C)

5.5

f]

0.276

(*)

0.8 x 1012

ref's

H

[79]

H
M

I>9]

[79]

H

Nb

150

3.7 x 109

• ( " )

2 200

C#J

2 x 101 7

18

20

8.7 x 109

0.7

C)

5.3

0.33

f]

1.4 x 1012

JJ12]

300

2.7 x 1C9

("3

2 100

1.75 x 101 7

18

20

2.7 x 109

0.7

5.3

0.33

("]

3.7 x 1013

750

2.6 x 1G9

t")

2000

C')

1.2 x 101 7

18

20

2.6 x 109

0.7

C#]

5.3

Í*)

0.33

C#3

3.24"x 10

ref's

[11C]

poe]

[113]

L113J

[7S1

[106]

[112]

C*) Geschatte waarde j

[**) Geinterpoleerd of geëxtrapolesrci ;

(**•} Berekend ;

[+] Dit proefschrift.



TABEL VI.3 : experimentele en berekende blaarstralen en blaarstraalverhoudingen bij verschillende bestralings-

temperaturen en experimentele gasbelstralen en gasbelconcentraties en geschatte critische gasbel-

stralen voor het uitponsen van dislocatieringen.

Re

Nb

T i r r
(K)

300

450

1200

150

300

750

r . Exp
gb P

(nm)

0.8

1

2

0.8

0.8

4 .5

C , Exp
g

gb's/cm3

7 x l o l 9

3.2 x 1019

9 x 1017

6 x 1019

1 x 1019

4 x 1016

r . critgb
(nm)

0.5

0.3

1

0 . 2

0.2

3.4

n1

max

37

28

9

21

12

2

rb!<V
(nm)

1.6

3,1

4 .6

0 . 9

0.8

1.7

rbl<Pcr>
(nm)

216

240

540

107

119

145

r b l Exp

(nm)

220

272,5

505

108

124.5

141

r(1200)
r(30Q)

r(1200)
r(450)

r(450)
r(300)

r(750)
rt150)

r(750)
r(300)

r(300)
rC150)

r,--verhoudingen

Exp

2 .3

1.9

1.2

1 . 3

I . I3

L I S

2.8

1.5

2.0

2 . 0

2 .3

0.9

P c r

2.5

2 .3

1.1

I .35

1.2

1.1

X

(nm)

70

73

110

50

65

68

UI

en
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waarden der experimentele verhoudingen benaderen, maar hun temperatuurverloop is

niet correct CTabel VI,3, Kolommen 10 en 11).

71.6,2. ONTWIKKELING VAN EEN ALTERNATIEF BLAARVOBMINGSMODEL CJÜLI 3977)

VI.6.2.1, Werkwijze

We hebban getracht het model van EVANS £683 aan te passen,teneinde betere overeen-

Figuur VI.18. : Ons alternatief blaarvormingsmodel

(al onderlinge afscheuring vindt plaats in één laag

(b) er ontstaat een rond muntvormig stuk materiaal, hei blaardeksel in wording, dat belast wordt met de overblijvende

gasdruk P I in de scheur.

(c) vaiPzodra deze zich horizontaal uitbreidende scheur een voldoend grote straal bereikt, de toekomstige blaarstraal (rb J ] ,

buigt het materiaal door

(dl de spanningen in het blaardefcsel en het aanwezige gas bepalen dan de uiteindelijke vorm.
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stemming te bekomen met het experiment» We veronderstellen dat onderlinge afscheu-

ring plaatsvindt-tussen gasbellen, gelegen in één laag loodrecht op de bestralingS"-

richting (Figuur VI,18a en b). Er ontstaat aldus een rond muntvormig stuk materi-

aal (Figuur VI.18b), het blaardeksel in wording, dat belast wordt met de overblij-

vende gasdruk P', die heerst in de scheur tussen het toekomstig blaardeksel en het

overige deel van het specimen. Van zodra deze zich horizontaal uitbreidende scheur

een voldoende grote straal bereikt (Figuur VI.18c), de toekomstige blaarstraal, zal,

zoals gesuggereerd door DAS 6̂6J en het aanwezige gas, het er bovengelegen materiaal

beginnen doorbuigen. De spanningen in het materiaal zorgen dan voor de uiteindelij-

ke vorm [Figuur VI.18d).

In deze vergelijking hebben de symbolen hun gewone betekenis. Daar het aantal gas-

atomen per "scheurelement" (de elementaire scheur veroorzaakt door één gasbel onder

overdruk), gelijk is aan het aantal gasatomen per overdrukgasbel, N . , volstaat het

invoeren van één model gebonden element, V', het volume van dat scheurelement om F1

te berekenen. Wij nemen aan dat dit scheurelement een hoogte heeft»gelijk aan r .

en een oppervlak d2 = C , 2 3. Dan is :

r . (•=• ir r 2.gb 3 gb d2 - ir r2. )gb (VI.39)

Substitueert men het experimentele T, . - r. .-verband (Vergelijking VI.36) en stelt

men P gelijk aan P', dan kan de meest waarschijnlijke experimentele r. ?(P )-waar-er T DJ. eo,
de berekend worden uit (VI.5), de critische druk om een plaat met straal r.. en dikte

.. te doen doorbuigen

er

In deze vergelijking hebben de symbolen hun gewone betekenis. Inderdaad : zijn r .

en C gekend, dan wordt p berekend uit Vergelijkingen (V,11) en (V,30)

N . . . - M » » r3 (VI.37)

waaruit

P' (VI.38)

en
P£ = 4.83 x 108 Exp (5,15 x 1cf23 x p') (VI.39)
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(VI.40)

VI.6.2.2. Numerieke waarden

De nodige numerieke waarden worden weer betrokken uit Tabel [VI,2),

VI.6.2.3. Besluiten

De aldus berekende blaarstralen r. .(P ) moeten vergeleken worden met de meest waar-
ol er

schijnlijke experimentele blaarstralen. Zoals blijkt uit Tabel 3, worden nu zowel

voor de blaarstralen (Tabel VI,3, kolom 7), als voor de blaarstraalverhoudingen (Ta-

bel VI.3, kolom 12), correcte waarden bekomen. Ook de temperatuurevolutie is in de

beide gevallen correct.

Uit Vergelijking (V.44) kan ook de diepte z berekend worden, waarop z .ch de blaren

vormen, mits substitutie van p' uit Vergelijking (VI.36) en waarden van D ... <R >

en AR .

De resultaten zijn aangegeven in de laatste kolom van Tabel (VI.3). Zoals experimen-

teel waargenomen,zijn de berekende z-waarden groter dan de geprojecteerde reikwijdte.

De evolutie van die z-waarden is ook in overeenstemming met Vergelijking (VI,5).
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S A M E N V A T T I N G

Deze studie levert een experimentele bijdrage in verband met de stralingsschade ver-

oorzaakt door laag-energetische heliumionen (tot 21 keV] in een hexagonaal dichtge-

pakt metaal rhenium en preliminaire resultaten in een meer technologisch materiaal

gesinterd aluminiumpoeder.Onderzocht werden, repectievelijk het ontstaan en de groei

van dislocatieringen, gasbellen en blaren.

Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van transmissie- en resterelektronenmicros-

copie.

\t

De voornaamste parameters bij dit onderzoek waren de bestralingsdosis en de herstel-

temperatuur. Soms werden ook de bestralingsenergie en de bestralingstemperatuur ge-

wijzigd.

Voor rhenium werd, al naargelang de belangstelling uitging naar dislocatieringen, gas-

bellen of blaren, de bestralingsdosis gevarieerd, respectievelijk van 1012 tot 1017,

1016 tot 1019 af 1017 tot 1019 ionen/cm2.

Er werd meestal herbakken tot bij 1500° C.

Voor gesinterd aluminiumpoeder werd alleen onderzocht het dosisinterval 1016 - 1019

ionen/cm2 en het herbakken tot 500° C.

Voor rhenium, bestraald met 21 keV heliumionen, kunnen de voornaamste resultaten als

volgt worden samengevat :

- dislocatieringen : de nucleatie van dislocatieringen wordt beheerst door onzui-

verheden ; ze zijn interstitieel van karakter en groeien ten

gevolge van een interactie tussen interstitiële heliumatomen

en vacaturen ; de minimale dosis voor de waarneming van zwarte

stippen bedraagt 10l¿* ionen/cm2 ;

-gasbellen : de nucleatie van gasbellen geschiedt in de vacaturenagglomeraten van de

botingscascades ; de critische bestralingsdosis voor gasbelwaarneming

bedraagt 9 x 1015 ionen/cm2j tot bij ongeveer 1000° C groeien de gasbel-

len door het mechanisme van de materiaalafscheuring tussen nabijgelegen

gasbellen ¡ bij hogere temperaturen groeien ze duidelijk, ten gevolge

van een ander mechanisme, beheerst door de verhoogde vacaturenmobiliteitj
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- blaren : de blaren vinden, evenals de gasbellen, hun oorsprong in de botsingscas-

cades ; als alternatief blaarvormingsmodel stellen wij voor : blaren vor-

men ten gevolge van materiaalafscheuring in één laag ; bij de critische

dosis wordt hun straal bepaald door de critische druk, nodig om het er bo-

ven liggende materiaal te doen uitpuilen. Hun finale vorm echter wordt be-

paald mede én door de spanningen in het blaardeksel, án mede door het aan-

wezige gas onder het deksel. Naarmate de dosis stijgt, verlegt zich het

belang van de spanningscomponent naar de contributie van het aanwezige gas.

Gebroken blaren ontstaan ten gevolge van de gasdruk. De ook door andere

auteurs waargenomen temperatuurafhankelijkheid der blaarstralen, kan met

dit model verklaard worden. De critische dosis voor blaarvorming bedraagt

3 x 1017 ionen/cm2 ; gebroken blaren ontstaan vanaf 3 x 1018 ionen/cm2.

Experimentele verbandsbetrekkingen voor blaarhoogte en blaardiepte, versus

blaarstraal, werden bekomen.

Voor verdere waarneming suggeren wij het bepalen van activeringsenergiein voor dislo-

catieringen en gasbellen met behulo van transmissie-elektronenmicroscopie j het ver-

der testen van de verschillende blaarvormingamodellen, onder andere : ons eigen mo-

del, het model van RISCH en de gasbelgroeimeohanismen van EVANS en het correleren van

de blaardiepte en de bestralingstemperatuur, testen van ons blaarcontrastmodel

[Vergelijkingen VI.29 en VI.30].

Voor gesinterd aluminiumpoeder 7 gw % AI2O3, bestraald met 21 keV heliumionen, zijn

de voornaamste preliminaire resultaten : de invloed van de oxydelaag en de rol,ge-

speeld door de tussenlaag tussen matrix en oxydelaag. Dit zal nog verder onderzocht

worden.

i ¡

Voor verdere waarneming suggeren wij ook nog het zoeken naar een eventuele correlatie

tussen blaargrootte en korrelgrootte of blaargrootte en richting van walsen.
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APPENDIX 1

Sputterexpen'menten ; prestatietests voor ionenbron en lenssysteem

(Sputtering van Cu-(1113-vlak met N2-ionen van verschillende energieën). Het waar-

nemen van sputterpatronen stelt hoge eisen aan de apparatuur in zake vacuum, bundel-

behandeling en vormgeving. In wat volgt bespreken we in het kort enige sputterings-

experimenten omdat ze dus een goede apparatuurtest vormen op dat gebied.

Een (1113-vlak van een koper eenkristal werd bestraald met N2~ionen van 1 tot 5 keV.

De sputterpatronen werden opgenomen op vlakke en halfsferische plexiglas-collector-

platen al dan niet bedekt met een spiegelende laag aluminium om de invloed na te gaan

van de hechtingswaarschijnlijkheid. Oe hoeveelheden afgesputterd materiaal werden

door activatie-analyse bepaald. Ook het plexiglas waaruit de collectorplaten werden

gesneden, was vooraf op die wijze onderzocht. Collecteren op plexiglas bleek een

goedkopere en betere oplossing te zijn dan de toen algemeen aanvaarde techniek van

collecteren op kwartzplaten.

Als test voor de bundel en vacuumkwaliteit vergelijken we hieronder het sputterpatroon

bekomen door bestraling van Dj (111)-vlak bij 300 K met 4 keV N2-ionen, met een sput-

terpatroon van een goud (111)~vlak na bestraling met 43 keV A -ionen bij '

1170 K,overgenomen van NELSON, De overeenstemming is duidelijk, tot zelfs in een

geringe misoriëntatie van de bundelrichting, zoals blijkt uit de verschillen in in-

tensiteiten der spots (Figuur 1a, b, c en d].

Ter verduidelijking zijn weergegeven een stereografische projectie en een model van

een (111)-vlak met de <110>-richtingen. De bekomen waarden voor de sputteropbrengst

zijn weergegeven in Figuur (2a) (kromme 3), samen met de resultaten van BADER |j16j

ROL [117]en SOUTHERN [118] , respectievelijk voor polykristallijn koper, bestraald

met N2-ionen (krommen (13 en (2)) en voor Cu (111] met Ar -ionen (kromme (4)3. Dat

onze resultaten iets hoger liggen dan die van BADER en ROL, is te verwachten als men

de ligging der krommen (1), (23 en (43 vergelijkt ; dat onze resultaten lager liggen

dan kromme (4) kan verklaard worden aan de hand van Figuur (2b3, welke de sputterop-

brengst geeft in functie van de invalshoek der ionen : kromme (13 (volle lijnj poly-

kristallijn Cu, kromme (23 Cstippellijn3 Cu (1113 Ar , a hoek tussen ionenbundel en

<111>-richting.

Het volstaat om een misoriëntatie van een 10-tal graden in rekening te brengen om

overeenstemming te bereiken.



Figuur 1 : Apparatuurtest sputtering

(a) sputterpatroon naar Nelson Au [ 111 )• Ar+ 43 keV (1170 K) |25]

(b) sputterpatroon en (1 I I - N * + 4 keV (dit werk). Men herkent de (110) spots en zwartingen in de (100) richtingen

(cl bollenmodel met ejectierichtingen

(d) stereografiKhe projectie.

S(E) t l
at/ion

S(E)
at/km

31

21

II

\

E(kev) 41° 21 21 W

(b)

Figuur 2 : A) sputteropbrengst van polykristallijn koper

(al (1) (2) na bestralen met N j+ ionen (116] [117]

(bl i l ) in functie van de invalshoek bij bestralen met Kr+ ionen [119]

SI sputteropbrengst monokristailijn en (111 )• vlak

(a) (3) na bestralen met Na* ionen (dit werk)

(a) (4) na bestralen met Ar + ionen [118]

(bl (2) in functie van de invalshoekhoek (kr+ ionen) bij rotatie om de (110] as in het vlak. [119]
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S Y M B O L E N L I J S T

a

a

afschermlengte j

afschermlengte ; Bohr-baanstraal voor waterstof a = 0.52S A ;
o

ubl
A

Aj ; A2

b

Bl «* B2

c

c.

uhKl
D

D
cr

Dcr(bl)
Dcr(gb)

e

eCQ)

eCo)

E

Ed

El

1 max

E2

AE

ET

T max

ion

differentiële blaarbedekking in % ;

amplitude van de door perfect kristal gediffracteerde golf ;

massagetal voor projectiel en voor specimenatomen ;

cumulatieve blaarbedekking in % ;

Burgers-vector ;

evenredigheidsfactoren in de beschrijving van de gasbelgroei

(EVANS) ;

co-volume uit de wet van VAN DER WAALS;

evenredigheidsfactor tussen blaarhoogte en blaarstraal ;

evenredigheidsfactor tussen blaardiepte en blaarstraal ,-

hulpfuncties bij het berekenen van r.,(P ) ;
bl ep

gasbelconcentratie : gasbellen/cm3 j

contrast van gasbellen bij helder veldopnamen ;

contrast van gasbellen bij donker veldopnamen ;

afstand tussen twee opeenvolgende vlakken van de familie Chkl] ;

(bestralings]dosis : ionen/cm2 ;

critische dosis ;

critische dosis voor blaarvorming ;

critische dosis voor gasbelvorming ;

donker deel van het blaarbeeld s

invallende elektronenbundel ;

elektronenemissie onder hoek 0 s

elektronenemissie onder loodrechte inval ;

energie

drempelenergie CeV] voor atoomverplaatsingen ;

projectielenergie ¡

maximum projectielenergie ¡

energie overgedragen op het specimenatoom ;

energieverschil ;

overgedragen energie ;

maximum overgedragen energie ;

ionen^nergie
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V

se

g(Z)

bl
hblCrbl3

Hbl

Xtot

Jo£x) JlCx)

o

kR

AL

m

n

n'

f

n .

' m2

elasticiteitsmodules van Young ?

hoeveelheid erosie-opbrengst (atomen/ion] ;

structuurfactor ;

coSfficiënt voor secundaire elektronenemissie ;

reflecterende vector ; lengte 1/d . ;

i de orde reflecterende vector ;

aantal verplaatsingen per atoom per eenheid van bestralingstiosis op

de diepte z CEVANS) ;

glijd- of schuif modules (dyne/cm2 ; K/m2) s

blaarhoogte ;

blaarhoogte als functie van de blaarstraal ;

grootte van het heldere gedeelte van een blaar ;

beeldintensiteit

magneetstroom ;

totale ionenstroom ;

intensiteit van de secundaire elektronenemissie bij rastenroicroscc-

pie Cfunctie van de invalshoek der elektronen] ;

doorgelaten intensiteit door kolom gaande door de holte Itransmis-

siemicroscopie van gasbellen) ;

doorgelaten intensiteit gaande door het ongestoorde rooster j

gestrooide intensiteit doorheen kolom ongestoord ;

rooster en kolom gaande doorheen de gasbel ;

Bessel-functies ¡

Boltzrnann-factor ;

Lindhard-remcoëfficiënt elektronenafremming }

golfvector gestrooide bundel ;

golfvector doorgaande bundel ;

dimensieloze hulpveranderlijke in model van RISCH j

mathematische onafhankelijke veranderlijke ;

afwijking in scherpstelling ;

aantal gasatomen/cm2 ;

aantal gasatomen vervat in blaren j

aantal ; 0, 1, 2...

aantal lagen betrokken bij blaarvorming volgens mechanisme van gas-

belafscheuring CEVANS) ;

aantal gasbellen/cm3 j
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rd

dnCE, E1}

nHe

'"He
nHe

"bl

Ngb
N b l J

P i
P i

Í V )

Cdl)

eq

Pcr
PF

PLP

P
Y
p;c2

P^CnJ

P1

r

rbl 5 rgb

aantal ringdislocaties/cm3 ;

aantal specimenatomen/em3 ;

aantal verplaatste matrixatomen/cm3 die een energie E' hebben over-

gedragen gekregen ¡
V

n = f , spiegelwerking van de focuseerlens ;

* v~
• a

aantal heliumionen die de ionenbron verlaten oer seconde ;

aantal heliumatomen dat per seconde aan de ionenbron wordt toege-

voegd j

aantal geproduceerde heliumionen ;

aantal toegevoegde heliumatomen ;
aantal defecten/cm3

aantal gasbellen/cm3

aantal ringdislocaties/cm3 s

aantal blaren/cm2 ;

aantal verstrooiingscentra per eenheid van volume j

aantal puntdefecten/cm3

aantal heliumatomen/gasbel ;

aantal blaren/cm^ s

waarschijnlijkheid dat interstitiëlen verdwijnen aan vacaturen ;

waarschijnlijkheid dat interstitiëlen verdwijnen aan dislocatie-

lijnen ;

waarschijnlijkheid dat energie E T wordt overgedragen 5

gasdruk die evenwicht maakt met de materiaalspanningen in een gebo-

gen plaat ;

critische druk die een plaat van gegeven afmetingen doet doorbuigen :

gasdruk in de gasbellen nodig opdat materiaalafscheuring zou optra-

den ;

druk in de gasbellen opdat de gasbel zou groeien door het uitponsen

van ringdislocaties ;

druk in een gasbel in evenwicht met de oppervlaktespanning ;

druk in een gasbel in evenwicht-met de oppervlaktespanning, met vo-

lume tweemaal het volume der oorspronkelijke gasbel ;

idem, doch met volume n-maal het volume ;

druk van helium in functie van de dichtheid, naar gegevens van RöW-

LINSON s

overdruk in de gasbellen ;

straal van het beeld in (nm) IHINES en HALL) ;

plaatsvectoren jde eenheidscel ;

blaarstraal ; gasbelstraal ;
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straal van een ringdislocatie ;

machtspotentiaal ;

blaarstraal berekend uit evenwichtsdruk ;

blaarstraal berekend uit critische druk voor doorbuigen ;

R

Rbl
R(E)

AR

dR

R.F.

<R >
_ P
RtF)

SCE')

SCRe ;

s'

s

s-, sr

t

t

baanreikwijdte s

straal van de bol waartoe de blaar wordt verondersteld te behorsn ;

harde sfeerstraal ;

reikwijdtespreiding ;

elementaire reikwijdteverandering ;

relatieve frequentie Cstatistiek) ;

vector geprojecteerde reikwijdte en zijn numerieke waarde ;

gemiddelde geprojecteerde reikwijdte 3

verplaatsingsvector ;

remkracht bij energie E' j

He 21 keV) sputteropbrengst van rhenium bij beschieten met 21 keV-heliumionen

exponent van r in machtspotentiaal ;

strooiingsparameter Ctransmissie-elektronenmicroscopie] s

', s.* respectievelijk complexe strooiingsparameters, zijn rëeel en ima-

ginair deel j

dimensieloze hulpveranderlijke (LINDHARD) ;

dimensieloze hulpveranderlijke (statistiek) ;

T

m
AT

u(z)

v

VCr)

V a •' V f

AV

Vpl

V

Z2

z

z_

temperatuur ÍK] ;

smelttemperatuur (K) ;

temperatuursverandering ;

vervormingsfunctie eigen aan een bepaald defect ;

vacature j

interactiepotentiaal ;

afzuigspanning, focuseerspanning, spanning van bundsltransportlens.

condensorlensspanning ;

volumezwelling, gradiënt van volumezwelling j

gasbelvolume ;

evenwichtsvolume van een blaar ;

specimendikte ;

ligging van de holte beneden het specimenoppervlak j

afmeting van de holte in de richting van de elektronenbundel ;

diepte in het specimen ;

ligging van het middelpunt van een dislocatiering.
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aCz)

a

Y

e

H

©1, 02

verpl

u(EJ

p(z3

P

pHe

fazeverschuiving veroorzaakt door dikte (z) van het kristal ;

hoek invallende ionenbundel en <111>-richting ;

oppervlakte-energie Cerg/cm2) ;

energie in relatieve eenheden (LXNDHARD) ;

een willekeurig roostervlak j

strooiingshoeken ;

Bragg-hoek j

afwijking van de Bragg-hoek ;

hoek waaronder maximum spanning optreedt ;

tilthoek van specimen (elaktronenmicroscopiel ;

gemiddelde vrije weglengte ;

gemiddelde vrije weglengte voor verplaatsing van roosteratomen

golflengte elektronen ;

energie-overdrachtsfactor ;

verhouding van specimenmassagetal tot projectielmassagetal ;

normale absorptie voor elektronen ¡

Po is son--getal ;

aantal primair verplaatste atomen met energie E ;

gemiddeld aantal verplaatste atomen ;

extinctielengte ;

heliumgasdichtheid berekend uit het inplantingsprofiel j

baanreikwijdte (relatieve eenheden] ;

gasdichtheid in He-atomen/cm* ¡

vloeisterkte van het specimenmateriaal ¡

schuifsterkte, schuifspanning ;

breeksterkte ;

ad(E]

date,

da

T. . ; T,.(r., )bl bl bl

gemiddelde trekspanning ;

verplaatsings werkzame doorsnede j

werkzame doorsnede voor de overdracht van energie E T van deeltjes

met energie E ;

elementaire werkzame doorsnede ;

diepte waarop een blaar met straal r.j ontstaat s

waarschijnlijkheidsdichtheid j

atoomvolume (EVANS).
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