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método do padrão interno para deter-
minação quantitativa de fases por difração de raios X. O mé-
todo é aplicável em materiais muitifases passíveis de serem
tratados como po. Segue y/úma discussão sobre preparação de a-
mostras e exemplos de aplicação.

Y>'



M 3.2

1. Introdução

A determinação quantitativa de fases por raios X ê
em principio» um simples exercício de medição de intensida-
des dlfratadas em misturas adequadamente preparadas. Estas a
nãlises pressupõem que as misturas se aproximem ao máximo de
um sistema aleatório. Também microabsorcào e extinção primá-
ria podem afetar seriamente as intensidades medidas. Estes
dois aspectos exigem, então» o uso de pôs com tamanhos de
partícula bastante pequenos, e o material deve ser, como ve-
remos adiante, triturado,selecionado e montado com muito cui
dado.

0 ponto de partida de análises quantitativas de pós
por difração de raios X é a expressão da potência/unidade de
comprimento de circulo de difração de uma reflexão de uma a-
mostra â face-plana [l] ,

32wRm c 2yV sen 6 cos©

onde: P = potência do feixe primário; R = distância da amos
tra à fenda do detetor; M = multiplicidade da reflexão; F T =
- fator de estrutura, incluindo efeito térmico;V = volume da
célula unitária; m, e, c, © e X possuem o significado usual
e ji i o coeficiente de absorção linear.

De acordo com [2j, a ãréa sob o pico registrado na
carta de um difratômetro ê diretamente proporcional a P e ê
definida como a intensidade integrada I.

Em uma mistura de pôs cada fase cristalina produz
sua figura de difração independente da presença das outras
fases exceto por um efeito de absorção da matriz. Quando es-
ta absorção i adequadamente considerada, a análise da difra-
ção fornece as percentagens em peso de cada fase presente.

Suponhamos um componente i puro. Podemos reescrever
(1) como:

Ii = "i*1'»^) Í2>

Se tal componente i está presente em uma mistura so-
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mente com uma fração volumêtrica f± , (2) deve ser reescrito
como:

(3)

onde p T ê o coeficiente de absorção linear total da mistura,
uma vez que a absorção se faz durante a travessia da mistura
como um todo.

Como em geral interessa-nos a fração em peso x^ do
componente i, faremos a transformação:

Vj m./pj mj/ftm.pp.) xi^pi xi^ pi

i V n , n m. n m. £ (x. /p4)
 v

i i i I « V Í P Í Í ^ P Í

onde: V± = volume da fase i; V T = volume total da mistura;
n = n<? de fases; m. = massa da fase i; i«Vp = massa total da
mistura; p., = densidade da fase i.

notemos que:

<• V m i n nij n m^

= Síx./pj) (5)

onde p_, = densidade total da mistura.
De (3), (4) e (5) vem:

"j Xj/pj Kj X. Pq, K.

Finalmente podemos fazer:

I± = k±x± onde k ± = Ki/(p± pT) (7)
*» , , ,

Para a análise de uma mistura de n fases, temos de
conhecer as n incógnitas x. , as quais devem satisfazer as
(n + 1) equações: .

n
H = kixi com i = 1 â n , £xA = 1 } (8)

Caso desconheçamos também os valores k. o n9 de in-
cognitas aumenta. Tais k. podem, de fato, ser calculados â
partir dos princípios básicos da equação (1), entretanto is-
to raramente ê feito (exceção: cálculo de austenita retida
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[3] , [4]). Em geral tal calculo ê evitado fazendo-se razões

entre as intensidades de fases diferentes.

2. Método do Padrão interno

Suponhamos que uma fase j esteja presente na mistura

a ser analisada, em quantidade x.. Podemos então fazer a ra-

zão:
I. k. x.

r1 - ir • ir (9)

xj kj xj
1

Desde que registros provenientes de um mesmo varri-

mento sejam usados, quando dividirmos uma intensidade pela

outra nos livraremos de várias fontes de erro instrumental :

instabilidade do feixe incidente, mesmas condições operacio-

nais, geometria, etc. Quando dividimos k./k. nos livramos de

efeitos de matriz, pois qualquer que seja a matriz temos o

âesaparecimento dos termos ii_ e p_ únicos dela dependentes;

da equação (6) vem:
li Kj XL PT K' X ^ p T _> Kj Pj *j

sobrando então apenas termos dependentes unicamente das fa-

ses analisadas. Ou seja, a relação (9) é válida para a razão

entre as intensidades de i e j não importando qual tipo de

matriz exista.

Assim consideremos o caso onde as fases i e j sejam

as únicas presentes, e em iguais quantidades, x. = x. = 0,5, j

temos: ;
I± k± x± ^ kj Q C

 ki |
*TT'50/50 " k. xT " IT 0,5 = icT U0}

J J J J J

Então o valor da razão k./k. pode ser achado simples_ ;

mente pela medida do valor (3^/1.)50/50 • í

A equação (9) pode ser reescrita como: i|

X m V ÍV /Ic \ tT / T \ í l 1 ^ '-

•Vfí

Se a fase j ê uma fase adicionada propôsitalmente §

(Padrão Interno) o valor x. ê conhecido e se o valor da ra- f
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zio k -Ai já foi medido previamente, então a equação (11)
da forma:

x± - a d - A j ) (12)

ou seja: x. ê uma função linear da razão Ij/I* » ou seja, um
grafico xA x (Ij/Ijí ã una reta com inclinação a = x^(k^A ±).

Isto não quer dizer entretanto que tenhamos de nos
limitar a adicionar sempre a mesma quantidade x. de padrão,
basta utilizar a equação (11) como:

*i=Vlí> 50/50 I* <13)

Se a fase j ê um material de referência universal co
mo a alumina (orA12O3, corlndon) então definimos k. = k c = l ,
onde ò subscripto c i relativo ao coríndon, assim:

k t = { h so/so (14)

Esta ê exatamente a definição das "Intensidades de
Referência" (Reference Intensities) como dada na Powder plf~
fraction FiJLj^jPDFI [5] pelo Joint Committee on Powder Dif-
fraction Standards (JCPDS). No PDF, (IjA^) 50/50 f o i defini-
do como a razão das alturas do pico mais intenso da amostra
para o pico mais internso do coríndon (113 hexagonal) para u
ma'mistura 1:1 em peso dos dois compostos. Cerca de 500 ra-
zões I J / I - estão tabeladas atualmente.

A equação geral para análise quantitativa baseada
nas Intensidades de Referência é então: '

^-i-^i ou x = - £ J L (15)
xc k i xc x k i xc

onde x. é a fração em peso desconhecida de fase i na mistura :|
que também inclui x_ de coríndon, I. e I são as intensida- f
des integradas dos picos mais intensos da fase i e do corín- |f
don e k. i o valor tabelado da Intensidade de Referência pa- ';';;?'
ra o composto i. A equação (15) poderá ser utilizada tantas ^
vezes quantas forem as fases a analisar. Í4
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ttn procedimento alternativo é considerar a solução
do sistema (8),

k. n I. ,
xi - *T z t^ (16)

1 xi h Kh
Para podermos utilizar (16) devemos conhecer de ante

mão toda? as n fases presentes pois todas entram no somató-
rio. Por exemplo, se n = 4, temos:

A)'1 (17)

Neste ponto poderemos perguntar se para utilizar(17)
teremos de calcular (medir) todas as razões k 1A2» k,A3»etc
que ali aparecem» como indicado em (10).

A resposta e não,uma vez que (Jc1A2)
 = (lciAc)/(

Jc2/kc^
= (k|/k2)* podemos utilizar diretamente a razão das Intensi-
dades de Referência tabeladas para os compostos 1 e 2.

Então para a aplicação de (16), não é necessário adi
pionar o padrão interno ã mistura, porém todas as constantes
k. (Intensidades de Referência) precisam ser conhecidas. Co-
mo nos referimos â (13) ou (15) como "equação do padrão in-
terno" podemos nos referir ã (16) como "equação do padrão ex
terno" [6], porque os k. são razões de intensidade relativas
a um padrão que realmente não foi incluído na amostra.

Evidentemente para a aplicação de (11) ou (15) não é
necessário conhecer todas as fases presentes e ela permite
mesmo a determinação do teor presente de amorfos como o resí̂
duo não contabilizado pela parte cristalina, [7] e [8].

Finalmente vale lembrar que quando fazemos uma adi-
ção de m. gramas de padrão, isto i, de x. = (m./m_), as fra-
ções em peso iniciais das fases 1, 2, 3,... que eram x^, x2, .
x,» --- passam a ser: •

xj = Xjd - x^)# x£ = x2(l - x.), x£ = x 3d - x.) , etc, (18) ^

entretanto as razões das intensidades continuam inalteradas, ;|
pois antes da adição do padrão j tinhamos, por exemplo, §
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I2

apôs a adição teremos.

In KM XA In JCA X K \-LWX- I 9 ^0 ?

Evidentemente as frações em peso das fases i encon-

tradas através das relações (13) ou (15) são de fato x| e de

vem ser convertidas para x. através de (18).

3. Considerações Práticas

Desde que Alexander e Klug [9] primeiro justificaram

o método do padrão interno, ele vem encontrando novas aplica

ções. Os outros métodos disponíveis (veja [10] para uma bre-

ve revisão) em geral envolvem medidas de y ou então hipóte-

ses simplificadoras. Entretanto vários cuidados devem ser to

mados na utilização do método do padrão interno.

Em primeiro lugar é essencial utilizar de fato a á-

rea sob a curva registrada como medida da intensidade inte-

grada em vez de altura de pico como simplificação. A razão

I=^«=/I = n. aumenta com 29 e os valores T./lj. medidos a par

tir de alturas podem desviar dos medidos a partir de áreas

em até 20% [6], Além disso, ao contrário, das áreas, as altu-

ras dos picos são dependentes do tamanho das partículas e do

estado de deformação, portanto a utilização dos dados do PDF,

baseados em alturas de picos, permitem apenas uma analise

quantitativa grosseira, de ±5 ã ±10%.

Em geral, os artigos lidando com medições quantitati

vas por difração de raios X em pôs, trazem uma discussão so-

bre preparação de amostra, veja p.ex.[ll] e [12]. Recordemos

aqui os principais problemas encontrados:

Estatística da orientação de partículas; o n9 teórico de par

ti cuias para se obter uma amostra aleatória é infinito. Se as

partículas (ou cristais, ou grãos) não. são suficientemente
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de dados as linhas de difração dos raios X tornam-se "pontua
das" e discontinuas. O mesmo efeito ocorre com o emprego de
difratômetros em amostras com partículas insuficientemente
finas porém i menos óbvio. Neste caso ocorrem variações nas
intensidades medidas devido ao limitado n? de partículas par
ticipando da difração (perda de reprodutibilidade). Isto de-
ve-se a que o volume excitado pelo feixe de raios X não ê
grande, A meia metade de penetração (half depth of penetra-
tion), i.é, a profundidade antes da qual metade da intensida
de espalhada se origina, é 50um para o A12O3 e CuKct. Para o
UO2 ela ê cerca de lpm [li]. Portanto, maior a absorção me-
nor será o volume da amostra contribuindo para a intensidade
difratada e mais fino o tamanho de partícula necessário para
se conseguir estatística adequada, Brindley [10] sugere que
podemos tomar como um critério útil para a definição de tama
nho de partículas, que cada uma delas não absorva mais de 1%
da radiação incidente. A prática de rodar a amostra no seu
próprio eixo permite melhorar, em parte, a estatística da me
dida. Também a movimentação da amostra com o objetivo de ex-
por sucessivamente diferentes regiões da amostra i recomenda
da, quando possível. Alargamento de linhas aparecem só para
tamanho de partículas < '0,2ym.

Absorção; extinção primaria e microabsorção são responsáveis
{ pela diminuição de intensidades em relação aos valores teõri

cos. Tais diminuições são especialmente importantes nas re-
flexões mais intensas, exatamente as mais freqüentemente usa
das em análises quantitativas (reveja p.ex. a definição ante

[ rior das Intensidades de Referência). Tais efeitos de absor-
\ ção são minimizados pela diminuição do tamanho das partícu-
' Ias. Não foram observados efeitos de extinção para o a-A1-0,
; comercial (= 0,3um). Os efeitos de extinção não invalidam o

método do padrão interno desde que estes efeitos sejam cons-
tantes de amostra para amostra incluindo as amostras de cali

v bração. Isto i conseguido se o grau de perfeição e o tamanho
• das partículas não variam apreciavelmente. Também recomenda-

se evitar o uso de intensidades de feixe muito fortes.
Porosidade; o efeito da porosidade é diminuir igualmente to-
das as intensidades difratadas fl3]. Se as partículas se dis
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tribuesi em uma "faixa" de granulonetria a poros idade pode d_i

minuir. Evidentemente a compactação elimina este tipo de pro

blema, porem pode induzir outro, a textura ou orientação pre

ferencial.

Orientação Preferencial; preparar uma amostra aleatória com

partículas aproximadamente equiaxiais pode ser conseguido

com algum cuidado, porém com partículas menos simétricas fala

cõidesjfibrõides, etc) trata-se de um problema mais difícil.

Métodos têm sido descritos ([li] e [12]) nos quais os pós de-

pois de triturados; peneirados a misturados intensivamente ,

são depositados em uma cavidade, espalhados sem movimentos

de cisalhamento e pressionados com uma lâmina de vidro rugo-

sa. Repete-se o ciclo até que suficiente material tenha sido

depositado. No caso de se compactar a amostra, a face a ser

exposta aos raios X deve ter sua camada superficial retirada ;

cem uma lâmina afiada. Técnicas que envolvem diluição e de-

cantação também jã foram descritas [12] .Durante e. trituração

deve ser observado se o material não está se deformando pias

ticamente em vez de fraturando. Tal deformação produziria urr:

indesejável alargamento de linhas. Nestes casos a solução po^

de estar em se fazer a trituração a temperaturas sub-zero.

Escolha do Padrão; um padrão deve satisfazer aos seguintes ..

critérios: pureza, reprcdutibilidade, partículas finas mas

sem alargamento de linha, picos máximos distribuídos conve-

nientemente na escala 29, partículas não orientãveis, coefi-

cientes de absorção próximos dos coeficientes dos materiais

a serem analisados para se evitar microabsorção.

Finalmente vale registrar que Hubbard e Smith [li] es_

tenderam bastante a aplicabilidade dos dados do PDF referen-

tes ao a-Al-O- como padrão, pois cies propõem um guia para a .•:•'

utilização destes dados servindo-se dê picos de difração ou-

tros que os mais intensos, difratômetros empregando monocro-

madores, radiações outras que a CuKa e padrões outros que o

cc-Al^O.. Além disso, Hubbard et ai [6] e [11] propõem ainda ',>

a utilização de Referências de Intensidades calculadas a par; ;

tir da cristalografia dos compostos. Tais valores calculados ;.'.'.;

serviriam para detetar orientações preferenciais, extinções, ;

etc, nos valores experimentais.
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4. Exemplos de Aplicação

4.1 - Utilização das intensidades de Referência

do PDF

Neste caso ê necessário utilizar CuKa sem monocroma-

dor. A mistura a analisar consistia de 50% CaF2 + 50% Cr2O3,

Foi adicionado 0,lg de A12O3 à lg da mistura a analisar, üti

listamos como intensidade de picos, a média de 6 contagens a

tempo fixo, TF, (100s), com o goniòmetro parado. O ruido de

fundo subtraído foi o décimo da média de 6 contagens TF de

1000s feitas ã distâncias convenientes ã esquerda e à direi-

ta do pico. Dados na tabela 1

COMPOSIÇÃO % PESO

Cr2O3 0,455

CaF2 0,455

A12O3 0,091

INTENSI
DADE ~

35404

38847

3856

INT. REF.
ki

1,8

2,4

COMPOSIÇÃO
CALCULADA

% PESO

0,46

0,38

TABELA 1 - Dados de Intensidade e Composição

O excelente resultado para o Cr2O3 ê provavelmente

fortuito. O resultado para o CaF2 está no limite da precisão

do método utilizando-se dos dados do PDF, porém vale lembrar

que o CaF2 usado neste experimento era de pureza não contro-

lada e para uso em grande escala em aciarias siderúrgicas.

4.2 - Confecção de Intensidade de Referência

Neste exemplo utilizamos CoKct com feixe difratado mo

nocromado por <lifração em grafita. O Padrão Interno neste ca

so foi. a fluoriha CaF2 de elevada pureza,, A tabela 2 dã os

dados relativos às misturas binãrias usadas para o cálculo

dos k^ de acordo com (14) e os dados relativos "a^uma mistura
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dosar. Os valores das intensidades foram obtidos como ante

riormente porém com TF único de 400s. Foram utilizados, ...

CaF2[220] KBr [200] Fe2O3[l04] e Fe3O4 [400] .

AMOSTRA

1

2

3

4

COMPOSIÇÃO %P£SO

KBr 0,50
CaF2 0,50

Fe,O- 0,50
CaF2

J 0,50

Fe.O* 0,50
Cafj 0,50

KBr 0,50

Fe2O3 0,10

Fe3O4 0,20

CaF2 0,20

INTENSI
DADE ~

624672
84484

282206
156674

77501
139060

707310

35470

21021

38543

INT. REF.
ki

7,393

1,801

0,557

7,393

1,801

0,557

1,000

COMPOSIÇÃO
CALCÜI
A PARI
(15)

0,494

0,102

0,196

«ADA
FIR DE
(16)

0,501

0,103

0,197

0,200

TABELA 2 - Dados de Intensidade e Composição

Geralmente a aplicação de (16) proporciona melhores

resultados que a aplicação de (15).

4.3.- No exemplo anterior para o cálculo dos k. fo-

ram utilizadas misturas binãrias 50/50 do composto i em quesi

tão mais o padrão. Entretanto nem sempre ê possível dispor

do composto 100% puro, isolado para a confecção desta mistu-

ra binaria. No caso onde disponhamos do composto 1 apenas em

presença de outras substâncias porém em fração x. conhecida,

ainda ê possível calcular k.. Consideremos que façamos a adi

ção de xc de padrão ao material. Neste instante x± ' passa a

xi = xi l1<mxc*' e de *15) vemí \ '

ki =
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