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RESUMO:
A análise de materiais com feixes de ions tern sido largamente

utilizada desde a década de 50, sendo muito conveniente por ser
essencialmente não destrutiva. Em particular, reações nucleares
ressonantes (RNR) podem ser empregadas para a medida da concentração de
impurezas nos primeiros micrometros do material'. No estuoo de
hidrogênio, esta técnica foi pela primeira vez utilizada por u-ich e
TomDrellcr, sendo atualmente largamente empregada para resolver
problemas científicos e tecnológicos. O presente trabalho tem como
finalidade apresentar, d comunidade que estuda gases em metais, esta
técnica para determinação do perfil de concentração de hidrogênio nas
proximidades da superfície de materiais. As medidas preliminares
apresentadas foram feitas no final de Julho último, com a utilização do
acelerador Pelletron da USP e da reação nuclear lH(]gf,c»Zf.)]6o.
Com a utilização desta reação a técnica é sensível a concentrações acima de
Soo ppm, podendo este limite reduzlr-3e a «too ppm com a utilização de
blindagens especiais e outras técnicas para diminuir a radiação de fundo.
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OBJETIVO:
Na última década, feixes de ions tem sido utilizados de muitas

diferentes maneiras para a medida de perfis de hidrogênio em materiais O
objetivo do presente trabalho é apresentar uma destas técnicas, através de
medidas executadas recentemente. Este trabalho iniciou-se nos últimos
meses e está sendo realizado através de uma colaboração entre o grupo de
Implantação lôníca do IFUFRCS e pesquisadores do Departamento de Física
Nuclear do IFUSP. Os trabalhos que estão se iniciando desenvolvem-se em
problemas de física básica e ciência dos materiais, dentre os quais podemos
citar a hidrataçao do quartzo e vidros, tanto naturais como feitos pelo
homem, interação do hidrogênio com impurezas no silicio e hidrogênio em
metais e ligas.

METODOLOGIA EMPREGADA:
A técnica empregada neste trabalho baseia-se na reação nuclear

ressonante entre um dos ísótopos do Fluor e o proton('H( l 9F,oC > ) ! 6 0 ! .
que ocorre com muito maior probabilidade numa faixa estreita de energia
(largura » 0 0 9 MeV), quando o feixe de flúor atinge a energia de 16 45 n<?v
Ao dar-se a reação, é emitida uma partícula alfa, ficando Ü núcleo resídua!
I 6 0 num de seus estados excitados ( 6.1. 6.9 e 71 MeV), senoo qu? este a
desexcftar-se passa diretamente ao estado fundamental através da ern isâõ*.-
(te radiação gama. Esta reação pode ser utilizada como ponteira de prova
para hidrogênio, se bombardearmos a amostra com um feixe de I 9 F e
medirmos a radiação gama característica através de um detetor de Mai(TI),
como está Ilustrado esquemàtlcamente na figura I. Se existir hidrogênio nj
superfície da amostra e se o feixe de flúor tiver energia igual a 16.45 rtev, o
número de raios P3ma detetados será proporcional â concentração
superficial de hidrogênio. 5e quisermos medir a concentração <3e waro-^o
no interior da amostra devemos aumentar s energia do feixe de '%, quf- JO
penetrar na amostra começa a ser freado, atingindo a energia da ressonância
a uma determinada profundidade xR que pode ser expressa por

xR • (Eo - ER )/(-dE/dx), onde Eo é a energia do feixe incidente, ER a energia

da ressonância e dE/dx o poder de freamento do ion incidente no material
Desta forma, medindo o número de raios gama produzidos na amostra para
diferentes energias do feixe incidente estaremos determinando o perfil de
concentração de hidrogênio no interior do material. A cal «oração é feita
através de medidas em amostras padrão ond» a concentração de hidrogênio
foi determinada de outra maneira. Em nosso caso o padrão empregado foi
um monocristal de turmalina que possui 0.3 % em peso de hidrogênio, cuja
concentração foi determinada na "Smithsonian Institution' em Washington,
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com grande precisão. Os valores dos poderes de freamento foram retirados
das tabelas de Northcliffe e Schilling^, sendo que o poder de freamento dos
materiais compostos (minerais) foi determinado através da regra de Bragg
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Figura I - Esquema do método de RNR para a medida de perfil
de hidrogênio em sólidos. 0 fetxe de ' 9 F com energia Eo > ER

é freado no interior da amostra até cue E = ER em determina-
da profundidade. O número de r aios gama característicos de-
tetados é proporcional á densidade de hidrogênio nesta região

A resolução em profundidade nas proximidades da superfície é
determinaua pelo poder de freamento, pela largura da ressonância e peia
dispersão em energia do feixe incidente, sendo da ordem de 0 0 4 ^u. m em
amostras de silicio, com a utilização da ressonância acima c4tada A
sensitividade da técnica está limitada pela radiação de fundo produzida pela
radioatividade natural e pela radiação cósmica Sem granas cuidados com
blindagens, e com a utilização de um detetor de NaKTi) de 3" x 3 de
tamanho, podem ser medidas concentrações de hidrogênio acima de 500 ppm
Com a utilização de blindagens e técnicas de antf-coincidências este limite
pode ser reduzido para 100 ppm.

As amostras utilizadas nas medidas preliminares aqui apresentadas
podem ser descritas como: amostra D fatia de stlício polida, com
superfície amorfizada por bombardeio com fons de argõnio, implantada com
protons de 20 fcev de energia e dose de 2 x IO 1 6 cm"2 , amostra 2) idem
idem, implantada com protons de 30 k»v de energia e dose de 3 x i o ' °
cm"*, amostra 3) fatia de topázlo Incolor (Mina3 Gerais) polido. As
implantações foram feitas no implantador de Ions HVEE do IFUFRGS.

Estas 3ft>>stras foram colocadas em uma câmara de bombardeio
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mantida em vácuo de IO"6 Torr e bombardeadas com um feixe de 50 nA de
l 9 f 4 * produzido peto acelerador Pettetron suo do IFUSP. A energia do
reixe rot variada entre I6.0 e 17.0 nev para as amostras ce silício e entre
16.0 e 19.0 MeV para o topâzto. senti^a/atftaçao gama característica das
reações nucleares medida com um detetor de Nai(Tt) de 3" x r colocado
atrás da amostra a uma distância de 3 cm da mesma. Os pulsos da
rotomuttipncadora foram ampiincaoos e roram contados tocos aqueles
correspondentes a raios gama com energia entre 4 e 8 riev. O tempo tfpico
para a medida de cada ponto rol de 3 minutos, quando era integrada uma
carga de O 4yuX de partículas do feixe.

RE5ULTA00S:
Na figura 2-a) podemos ver graficadas as contagens de radiação

gama em função da energia do feixe, para a amostra de silício implantada
com protons de 20 keV. Em 16.45 e 17.6 MeV podemos ver picos agudos que
correspondem a uma fina camada de contaminação superficial da amostra
vtsta petas duas ressonâncias existentes no intervalo de energia utilizado.

HUM M MUI hhf>
I M I U IJ.»

Figura 2 - a) Grafico contagens x energia do feixe incidente para 3
amostra de silício implantada com protons ce 20kev
t>) oerfts de concentração de nldrogênto nas amostras de silício.
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Para evitar o aparecimento destes picos é necessário trabalhar com
ultra-al to vácuo na câmara de bombardeio. Retirando-se os picos de super-
fície e descontando a radiação de fundo, podemos ver na figura 2-b) os
perfis de concentração de hidrogênio em função da profundidade nas
amostras de silício implantadas com protons a 20 e 30 keV. Na figura 3-a)
podemos ver o gráfico de contagens em função da energia do feixe incidente
na amostra de topàzio onde podemos ver também os picos de superfície. Na
parte b) da figura vemos o perfil de concentração de hidrogênio na mesma
amostra, após terem sido descontados a radiação de fundo, os picos de
superfície e a contribuição da segunda ressonância
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Figura 3-a) Gráfico contagens x energia do feixe incidente para o topázio
b) Perfil de concentração de hidrogênio no topázio após ser retirada a
contribuição da segunda ressonância

Estas três medidas exemplificam casos em que o hidrogênio está
concentrado em uma faixa estreita (amostras d* sWcto implantado) e um
caso em que o hidrogênio se distribui uniformemente na amostra (topázio).
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Em todos estes casos a concentração de hidrogênio è elevada e casos
semeRwntes só podem ocorrer em certos metais ou ligas que formem
Mdretos ou que possuam elevada densidade de armadilhas nas proximidade?
di superfície.

Existem diversas outras reações nucleares e ressonâncias qut pocem
ser utilizadas para a medida de perfil de hidrogênio em materiais, podendo
se extender a região analizada a alguns micrometros de profur.didace e
podendo ser abaixada a sensitivioade a alguns ppm

Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq e pela FIKEP
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