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MÉTODO NAO-DESTRUTIVO PARA MEDIÇÕES DE ESPESSURA

DE CAMADA ATRAVÉS DE FLUORESCENCIA DE RAIOS X

Fernando Sanchez

A incorporação de memórias de estado sólido e novas técnicas de softuare no proje-
to de instrumentação sofisticada, tornou possível o desenvolvimento de unidades al_
tamente automáticas, programàoeis pelo usuário e de alta precisão.

Fossaremos à descrição de um destes sistemas, que permite desde a medição de espes-
sura e composição de ligas de Sn-Ib ate' a medição simultânea de fu sobre Ni sobre
qualquer base, aim das medições convencionais, incluindo as camadas "flash" ou
toque.

INTRODUÇÃO

0 crescimento acelerado da industria eletrônica e o rápido desenvolvimento de no-
vas tecnologias, hão semente aumentou a demanda quantitativa de componentes, cano
taitbém criou una maior exigência na qualidade, ou melhor expressando, na confiabi-
lidade.

Há poucos anos atrás, a retrodispersãb de ralos beta era o método mais utilizado
na medição de espessuras de metalizaçao em conectores,placas impressos, terminai;,
etc. Contudo,existem limitações fundamentais no principio físico deste método, que
o faz incompleto ou ate mesne inutilizável em algumas aplicações. Níquel sobre co-
bre e una delas pois i necessária una diferença mínima de 20% entre os números ato
micos da base e o revestimento para que o método seja aplicável (os nuneros atôni-
cos do cobre e do níquel são, respectivamente, 29 e 28).

Doutor em Química, Diretor da A.T. Assessoramentos Técnicos.



A outra limitação ê o tamanho das peças. £ bastante difícil ou ate impossível o
posicionamento de peças pequenas e, nos casos de metalizaçãb seletiva en áreas da
ordem de 0,25 mm, a medição cem raios beta i praticamente inviável.

0 fluxo ou intensidade dos raios beta emitidos por una fonte de radioisotopo i o
que determina a precisão ou repetibiüdade do instrumento. Na melhor das hipóte-
ses, as fontes produzem um fluxo de poucos milhares de contas por segundo. Para.
medições de prata sobre cobre em um fio com 0,5 mm de diâmetro, necessita-se da
un tempo de 60 segundos para que a precisão da leitura seja da ordem de 5% (2 des
vios padrão).

As limitações impostas ã técnica de raios beta, em relação à medição de peças mui
to pequenas foi percebida tanto pelo usuário cano' pelos fabricantes de equipamen-
tos, na medida em que os custos da metalizaçãb aumentavam e era introduzida a rne-
talizaçãb seletiva para diminui-los. A técnica dos raios beta não e analítica.
Isto limita as medições a una só metalizaçãb ou canada, enquanto que a medição de
cemposição de ligas se limita a alguns casos onde a camada deve ter espessura "in
finita", isto é, o suficientemente espessa para que os raios .beta não atinjam o
substrato. A medição de espessura de estanbo - chunbo cem raios beta depende tact-

* •

ban da composição da liga, o que dificulta ainda mais a utilização da técnica pa-

ra medições de alta precisão.

Embora a tecnologia da fluorescência de raios X ÜWC) não seja nova, semente hã
poucos anos foi totalmente desenvolvida permitindo a sua utilização plena. A in-.
trodução, hi 3 anos, dos primeiros instrumentos d* baixo custo relative, foi muL-
to bem recebida na comunidade da galvanoplastia. Eles permitem medições muito pre
cisas em areas extremamente pequenas. .Agora, é possível realizar aquelas medições
de prata sobre cobre em fios de 0,5 nm (que eram feitas em 60 segundos), em. ape-
nas 10 segundos sem nerihun problema de posicionamento da peça. Hoje, cor. novos a-
vanços tecnológicos é possível fazer un exame completo de un lote de anostras de
fio, ou outras peças, sen outra intervenção hunana do que apertar una tecla
(START). Cano â fluorescênci* de raios X é una técnica analítica, o número de
aplicações aunenta. Não só p-xüemos medir ouro, estanho, paládio e prata sobre co-
bre, kovar, etc., cano também amostras onde o núnero atônico da base e do revesti
mento estejam muito próximos, cano por exemplo níquel sobre cobre, ou cobre sobre.
zinco,

Além da medição dupla de ouro e níquel [simultânea) sobre cobre, kovar, etc.; ago
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ra pode-se medir simultaneamente a composição e a espessura de estanho-chunbo.

Í. PRINCÍPIO DA INSTTOJMEMVÇft) DE FRX

Se una onda ou pacote de fõtons cem suficiente energia colide cem um elétron, é
possível que este elétron seja expulso do seu orbital atônico. Esta interação é
conhecida como efeito fotoelétrico, è só ocorre se o fõton incidente possui a
energia suficiente para superar a de atração do elétron em órbita.

Quando o elétron é removido do sea orbital, o ãtemo permanece em um estado de ins
tahilidarie temporária. Para voltar ao equilíbrio, un elétron deve decair de un or
bital asais externo para ocupar a vaga. Devido a diferença de energia entre dois
orbitais, a transição provoca a liberação do excesso de energia, que é emitida na
forma de fõtons.

Quando os elétrons internos são emitidos, o fõton possui alta energia, estando na
região do espectro conhecida cano raios X. Todos os raios X que resultam de una
transição eletrônica especifica em un dado elemento, possuem a mesma energia.

Estes raios X "característicos" podem ser utilizados para identificar os elemen-
tos constituintes de una amostra. Na espectremetria de fluorescéncia de raios X,
os raios característicos- saò utilizados para determinar a composição e espessura.

2. APLICKffO DA TEORIA A UM ESPECTROHETRO

0 instrunento que descreveremos é de baixo custo, com software dedicado ã medição
de espessura de metalização e sua composição. Existem equipamentos muito mais ca
ros desenhados para anãli. \ de composição química ,Í nas que não podem medir en áreas
menores que 1 ran e raramente são utilizados em atividades industriais. Neste
trabalho, somente vamos mencionar cano espectrânetro FRX àqueles dedicados a nredi
cão de metalização em pequenas peças.

Un espectrânetro deve ter una fonte de energia para fluorescer os raios X caracte

rlsticos em una amostra. Esta fonte é um tubo de raios X, devido a sua capacidade

de fornecer uma distribuição de energia capaz de fluoret 2&c todos os elementos ge

nümente utilizados em metalizações.

3 feixe de raios X de pequeno diâmetro e alta intensidade pode ser colimado em un
fino ponto o que possibilita um método rápido e barato de medições em áreas de
0,08 roí. Mediante a colimação dos raios antes que atinjam a anosrra, se permite,



a «edição sem contato físico cem a mesma. Isto evita o desgaste ou riscos na super*

fície a ser medida. O posicionamento e verificado mediante microscópio cocnretícula

ou sistema de TV em circuito fechado.

A peca e colocada em una mesa com movimento X-Y-Z, localizada dentro da câmara de

teste, que está centralizada e em foco com un microscópio'ou câmara de TV. A ob-

servação da amostra a ser analisada ê feita cem aunento de 20 a HO vezes» sendo

isto essencial para o preciso posicionamento de pecas diminutas.

Quando o feixe colimado de raios X atinge a anostra, os elementos constituintes

euitem seus raios X característicos. Estes são detectados por um dispositivo cem

gás no ceu interior, conhecido como "contador proporcional". Cada Foton de raio

que entra no detector ioniza o gás gerando um pulso de carga.

£ importante diferenciar entre "contador proporcional" e o tubo de geiger utiliza-

do an raios beta. A diferença é que a carga gerada no contador proporcional é pro-

porcional a energia do raio X entrante. No tubo geiger gera-se a mesma carga para

qualquer fóton, por isso a incapacidade de detectar diferentes energias.

A parte eletrônica do espectrômetro transforma o pulso de carga em sinais digitais

que são processados e/ou armazenados pelo computador. Devido a proporcionalidade

do detector, os espectros armazenados contsn informação sobre a quantidade e quali

dade (energia) dos raios X característicos emitidos pela amostra e detectados pe-

lo contador proporcional.

Os raios, dentro de jna região específica de energia, são integrados e o núnerc to

tal B dividido pelo tempo de medição em segundos para obter o fluxo de contas ou

contas por segundo.

Utilizando o fluxo de contas dentro de una região de interesse, contida no espec-

tco total (RDI), podemos começar a determinar quantitativamente a car.posiçio ou

espessura de metalizacio.

Os espectremetros de FRX foram utilizados tradicionaniente para medir a composição

em amostras de espessura "infinita". Mas, aplicando â física dos raios X, é pos-

sível medir a composição en espessura não infinitas, incluindo cazedss muito fi-

nas.
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3. MEDIC») "DA ESPESSURA PE UMA OUÇA CftWM

Utilizarcncs o exenplo de depositas de prata sobre cobre. 0 espectro de una peça
de oobre sem revestimento terá un pico grande ou una grande concentração de raios
X na região de energia característica do cobre.

Se a amostra e revestida cem una fina ̂ rwiròw de prata, surge un pequeno pico na
região de energia característica da prata. Na medida ou que se aumenta a espessu-
ra da canada de prata, observamos que o núnero de raios X da prata aumenta de for
•a logarxtmica.

Quando a.espessura alcança mais ou menos 75 micronetros, chega-se a saturação.
Qualquer aunento de espessura não produz .nerihun aumento na quantidade de raios X
fluorescido da prata.

Espessura infinita é algo bsn diferente de,"limite superior de medição". No caso
da prata a maxima espessura mensurável ê cerca de 50 micremetros.

A forma mais corrente de calibracãb i mediante a utilização de padrões de espessu-
ra can a mesna cembinação revestimento/base que a anostra. Em geral, os fabrican
tes de instrunentos fornecem os padrões. A qualidade dos padrões é essencial para
a precisão e exatidão das medições, sua espessura é determinada contra padrões "pd
nãrios" controlados gravimetricamente, cano por exemplo no National Bureau of
Standards.

Para calibrar o instrunento realizam-se medições tsn una série de padrões de prata
sobre cobre. 0 resultado de cada medição é un espectro do padrão que e comparado
can o armazenado na memória do computador, integrando o núnero de raios X dentro da
região da prata. Informando ao computador a espessura do padrão, este processa os
dados, obtendo como resultado una série de constantes que definem una curva de ca-
libração para a Ag/Cu. Esta curva é preservada na memória do computador.

Desta forma, o instrunento está pronto para fazer a? medições. As memórias não vo-

láteis permitem a conservação da curva dia após dia sen necessidade de novas cali-

brações, mesmo desligando o instrunento.

M.- MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS DE OURO E NÍQUEL

Muitos componentes eletrônicos são metalizados cem canadas de ouro entre 0,5 e 2,5
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rirrcmetros, sobre níquel de 1,0 a 10,0 laicrauntios, era una base de cobre e suas
iigaLi ou ni^uel-ferro. Ambas medições, são muito importantes em relação ao ccupor-
tanento dos equipamentos de que fazem parte.

Semente agora i possível a medição de ouzo e do níquel subjacente de forma simultã

nea, sobre os substratos mencionados e outros mais. àástsn várias técnicas de

ofliifrrvtjSp dos instnxnentos de FHX para . a medição de multicamadas. Una delas en-

volve a medição de padrões de Ni sobre Cu, de padrões de Au/Ni/Cu e, em alguns ca-

sos, Au/Ni e Au/Cu. Embora isto pareça una tarefa enorme, o software do instru-

mento dirige o operador mediante instruções que são obtidas 'através do terminal de

vídeo ou do display.

Vários parâmetros são computados e armazenados na memória do computador durante a

calibração. Neste jxsnplo, devido ao fato de que as variações na espessura do ní

quel não tenhas virtualmente nenhum efeito nas leituras de ouro, o instrumento pri-

meiro r"»"^!* a raUhreçSo da camada s&aples Aú/Ni. Tacnben é n\\ nrtaria a calihra-

ção Ni/Cu. Finalmente o instrunento deve calcular quantos raios X do níquel são

absorvidos pela camada de ouro. A<medida que a espessura de Au aunenta^nenos raios

X de níquel são detectados e ele aparece cano menos espesso.

O objetivo da calibração multicamada e considerar este efeito e «airway» a espessu

ra real do níquel, independente da espessura que tenha o ouro.

Atualmente o software permite que o operador consiga seus resultados mediante o sim

pies acionamento de una tecla. 0 computador faz o esto.

5. MEDIC» PE ESHSSURA E OOHPOSICBP DE LIGAS ESTA?H)-CHLM30

Esta medição apresenta un problema singular ao instrunento de HOC. A calibração 130

pode ser baseada no exame de un único elemento, cano por exemplo o estanho, porque

una fina camada de liga rica em estanho pode emitir tantos raios X de estanho cano

una grossa cantada con pouco estanho. 0 fato que diferencia ambas carradas 5 o raio

X do chunbo fluorescido da amostra.

Una solução para o problema seria aproveitar o fato de que o estanho e o chunbo

possuem características semelhantes para a absorção dos raios X do cobre (da base),

e determinar sua relação cem a espessura da camada de liga estanho-chunbo. Median-

te esta técnica de absorção podemos medir, camadas de estanho/chunbo cem 60% de es
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tanto até espessuras de 10 micrcmetros. A composição ê calculada relacionando as

excitas da região do estanho cora as da região do cbtrabo. Gomo a determinação de e s -

pessura é afetada pela cemposição os dois cálculos são iterados até que as mudan-

ças ou variações an dois "?1çnTI"5 sucessivos sejam pequenas.

Algemas aplicações requerem medições acima de 10 micranetros. Zhtão é necessária

outra abordagem, conhecida cano o método da emissão. Este método u t i l i za as con-

tagens dos raios X característicos do estanho e do chunbo e «•vslçnt* os parãaetros

associados cam as contagens ea função da espessura.

Esta. função deve poss ib i l i tar a compensação para variações de 0 até 100% de esta-

nho. Uaa vex q»ie es tes parãnetros foram estabelecidos, é possível ratnuiar a e s -

pessura e composição para quu.. ,^ .. inação de estanho e chunbo.

Cada espessura e composição de estanho-chunbo possui un único par de contas de e s -

tanho e de chunbo. Mediante o processamento iterativo das contagens através de

funções natanãticas especí f icas , podemos calcular a espessura e composição. Também

neste caso, na pratica só é necessário apertar uma tec la .

6. APUC/ÇOES DA HOC NA GAU/AM3PIASTIA

A integração da tecnologia da IRX cem o desenvolvimento de software conjugados em

ua equipanento, resultou em um sistena de enorme potencial de uso, capaz de medir

espessura cm peças extremanente pequenas. Alien do mais, a existência de câmaras

de medição grandes e pequenas, permite a iwdx?ãr> de peças de variados tamanhos. A

naior ^píHcaçS^ da TBX na eletrônica é a ™Aii~5n <je espessuras de. ouro em tenrôiaSs

de conectores. Geralnente estes pinos tea una:base de l igas de cobre, raetalizado

com 1 a 12 mictonetres de níquel e , por ult&ao, 0,1 a H aicztatnetros de ouro. 0 c ia

metro dos pinos varia entre 0,t mm e 0,7 ;nr. e sua forma apresenta gecraetrias cem-

plexas, sendo dessa forma una aplicação ideal para raios X.

Os longos carreteis de "leadframes" de circuitos integrados f e i tos em ligas de co-

bre, tarar ou alloy >f2, são geralmente metalizados com 1,3 a 2,5 núcremetros de ou

ro, ou 2,5 a 7,5 ndexemetros de prata, ou 2,5 a 12 micxunetxos de estanho ou esta-

nho chumbo. As áreas seletivamente metalizada3 Redem, em alguns casos, cerca de

0,2 mn. Dn casos cemo estes já existem Instrumento» no Brasil sendo utilizados.Cem

10 seg. de medição consegue-se uma boa precisão.
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Vários tipos de f ios são metalizados cem metais preciosos e não preciosos. A medi-

ção de níquel sobre cobre pode ser facilmente f e i t a , utilizando un f i l t r o de co-

balto na front? do detector. Esta é una aplicação impossível para os raios beta.cm

HOC o f i l t r o de cobalto absorve a maior parte da radiação do cobre.

Cãdnio e zinco podem ser medidos sobre bases ferrosas (ou não ferrosas) e também

estanho, metalizado ou térmico, sobre l igas de cobre.

Os circuitos impressos são medidos em câmaras grandes ou de arranjo invert ido. As

medições são possíveis nas pistas de 0,2 ran de largura e/ou nas i l h a s , além dos co

nectores de borda e outras areas. A medição cera raios X, por ser de maior precisão,

e necessitando de menos espessura, permite reduzir os riscos de soldabilidade ou

fraco desempenho do contato.

7. /ttJTOWgnZAÇK) NOS FTOCESSOS EE MEDIÇS)

Até agora mostramos a facilidade e rapidez das medições mediante íRX. Mas quando

se exige usa inspeção do lote completo ou quase, surge a necessidade de algum grau

de autonatizacão.

No caso de peças pequenas cano leadframes ou pinos conectores, ser ia muito mais pro

dutivo e f á c i l , colocar una t i ra ou um lote de pinos na cantara e fazer ajnedição de

todos e l e s , automaticamente e sem intervenção do operador.

Isto é f e i t o colocando mesas coordenadas motorizadas, ccaandadas pelo canputadcr,

dentro da câmara de medição. 0 posicionamento é progranável; a movintentação se faz

com motores de passo, cem resolução na ordem de O,Ü15 mm em cursos desde 50 rrm até

200 inn.

Vários instrunentos possuem mesas motorizadas prograná/eis, mas existem diferenças

significativas na forma de programar e na produtividade. Os mais avançados não se

limitam a programar os movimentos de posicionamento da mesa, senão que permitem em

cada passo, ou medição, trocar de memória, ou o tempo de medição.

Por exemplo» suponhamos o caso de un circuito impresso pronto, um multicamada t a l -

vez. Desejamos 10 medições de Au/Ni/Cu nos conectores e 5 medições da espessura e

composição de estanho chanbo cm i lhas . Além do mais queremos a e s t a t í s t i c a de me-

dições impressa no f inal do tes te de forma separada, e depois da impressão esperar
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90 segundos para carregar a câmara can o próximo lote. Tudo isso ê faciljncnte exe-
eutado apôs programar o instrunento para executar esta entediante tarefa.

8. PROqVMAÇÃO DOS INSTRUMQCTDS

A maioria dos instrumentos de HOC para a medição de espessuras de camada, possui
memória para armazenar os dados de calibração de várias aplicações ccmo ouro/ní-
quel, prata/cobre, níquel/cobre, etc.

Os instrunentos programãveis devem armazenar também programas, alem dos dados de

calibracão. Os mais avançados permitem a criação e armazenagem de vários programas

do usuário.

Estes programas do usuário variam desde 2 passos até mais de 1.000, por isso o ira
trunento deveria permitir á partição da memória entre calibracão e programas do
usuário, de diferentes tamanhos podendo mantê-los, chama-los e utilizá-los de dia
em dia.

0 instrunento de FRX descrito, possui um sistema de partição de memória que permi-

te executar o indicado anteriormente de forma simples e flexível. Isto é de enorme

importância desde que, em geral, estes instrunentos são operados por pessoas sem

conhecimentos de computação, por tanto, a simplicidade facilita e auplia a utilizei

cão do instrumento.

A memória do instrumento possui un índice ou catálogo dos programas armazenados que

pode ser colocado no TRC em qualquer momento. Nesta listagem constam os nomes de

cada programa (de 1 a 8 caracteres escolhido pelo usuário) fornecendo os respecti-

vos conprimentos (extensão) e o numero de blocos de memória ainda disponíveis para

novos programas. Os dados são armazenados em EEFROM, o que também assegura a re-

tenção da informação quando'desliganos o instrunento e, consequentemente,possui os

atributos de RAM e ROM.

Para criar un programa o operador escolhe o "X-Y programming mode" do cardápio nos

tredo no TRC (vídeo). Em seguida, o instrumento solicita ao operador un nome para

o programa. Após esse nome ser armazenado aparece a pergunta se o operador vai pro

granar introduzindo valores numéricos das coordenadas X-Y ou se movimentará a mesa

can o "Joystick", Ha aparelhos com teclado e outros cem terminal gráfico. Os novos

software e coLúnadores permitem o mapeamento topográfico do revestimento e sua re-

presentação grafica.



Usualmente utiliza-se o último. Movinenta-se a mesa até que cada ponto de
desejado apareça na reticula ou no vídeo. Ali registra-se a posição apertando a
tecla ENTER em cada posição.

Feita a escolha do modo de progranação, caneca a programação em s i . Esta é do t i -
po "conversacional" e não se necessitam conhecimentos de programação tipo Basic
a Qualquer outro. Prxa cada passo do programa o instrunento solicita ao operador
as suas escolhas (seleções).Primeiro pede a movimentação da mesa ã posição deseja
da. Depois informar o número da memória que contém a pVHHr̂ r»£™ a sez» u t i l i zada
nesse passo e o tempo de medição.

BR cada passo o instrunento solicita a entrada de un dos códigos no TRC. Este có-
digo dirige o instrunento na execução de várias funções (tarefas) a cada passo
do programa. Por exemplo, o código 1 manda o instrunento posicionar-se no primei-
ro ponto e a l i esperar ate que o "START" seja acionado.

0 código •», alem de fazer o que o código 1 faz, limpa a estatística na memória es
colhida, antes de iniciar as medições. 0 código 2 pode ser utilizado em todos os
passos entre ó l e o último. Este código pede ao instrunento que faça una rendição
e, em seguida,'se movimente até o proximo passo, son pausa. Outros códigos fazem
o instrunento ir ate un ponto de referência para verificar o alinhamento sem fa-
zer medição, tocar un "BEEP", imprimir a estatística e fazer uaa correção de ba-
se em una dada memória.

Quando o operador alcança o ultimo passo do seu programa, ele digita un dos códi-
gos de "acabamento" (9 a Vt) que pede ao instrunento que termine a programação e
armazenagem do

Quando o usuário deseja utilizar un dos programas armazenados, ele entra novamen-
te "X-Y prograiunijig mode" e escolhe o programa que deseja utilizar dentro dos que
são mostrados na l i s ta . Logo, coloca as amostras na cânara, aperta o botão "START1

e o programa caneca a ser executado. 0 TRC e a impressora registram as medições de
cada passo junto com a estatística e outras informações.

Quando o programa corre e atinge un código de "acabamento", volta ao ponto inici-
al deixando tudo pronto para a colocação de novas amostras.
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9. APUCACSO PE raX A UNHAS AUTCMÃTICAS

Esta sofisticada instrunentacãb permite sua aplicação a medição em Unhas con-
tinuas ou do tipo "step-repeat". A al ta velocidade e a natureza da medição, sem
fazer contato cem a peça, indicam a HOC cano a técnica mais adequada para o caso.

Mediante a interligação do sistema de medição de HOC can un canputador de contro-

le de processo, se consegue.um sistema de realimentaoão fechado (closed loop). O

sistema de medição alimenta o controlador com os dados sobre o afastamento da e s -

ssura desejada e/ou variação da espessura. Cem esta informação o controlador a-

justa uma ou mais variáveis do processo ate conseguir f icar na faixa desejada.Es-

te t ipo de sistema já é utilizado comercialmente.

CONCUSS)

Tonos v i s to a utilidade e a ffvili<^4ff de uso dos novos instrumentos de TSX.k cem

Mnação software e hardware suaviza o caminho do desenvolvimento de instrunentes

poderosos, fáceis de ut i l i zar e de baixo custo, permitindo sua utilização em ambi

ente de produção, a l to rendimento, e versatilidade..

Estes instrumentos estão rapidamente convertendo-se em equipamentos comuns nos an

bientes de produção.


