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SUMARIO

A transformação Y""Fe2°3 ** a~Fe2°3 foi investiga-

da por ressonância magnética em amostras policristalinas de

j Y""F62°3 soi> ̂ orma de PÓ» A fração residual de Y~Fe2°3 foi

4 medida para vários tempos e várias temperaturas de tratameri

i to isotêrmico, na faixa 450°C - 550°C. Verificou-se que a

4_ transformação pode ser descrita por uma equação cinética de

\ primeira ordem e que a energia de ativação aparente ê de

l cerca de 200 kJ/mol (48 kcal/mol), independendo da tempera

* tura e do tamanho de partícula. Os resultados experimen-

f tais sugerem que a reação ê controlada por crescimento e

I que a nucleação ocorre preferencialmente na superfície das

| partículas de Y~Fe,O-,
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ABSTRACT

The conversion of yFejOj powders to a-Fe2O3 has

been studied with the magnetic resonance technique. The

residual fraction of y-Fe-O- was measured for several

times and temperatures of isothermal treatments, in the

range 450°C - 550°C. The transformation can be described

by a first order kinetic equation and the apparent activation

energy is about 200 kJ/rool (48 kcal/mol). This value is

independent of temperature and particle size. The experimental

data suggest that the reaction is growth-controlled and

nucleation occurs preferably at the particle surface.
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I - INTRODUÇÃO

1.1 - Resumo e Objetivos

0 oxido férrico apresenta uma variedade metaestá-

vel, y-Fe2O3, com grande aplicação industrial na produção

cie fitas de gravação magnética devido âs propriedades mag-

néticas que apresenta, tais como altos valores de coercivi-

dade e de momento de saturação e baixa influência de tempe-

ratura e pressão sobre a coercividade. Esta fase y do oxi-

do férrico, também conhecida como maguemita, transforma-se

em temperaturas superiores a 300°C na forma estável ct-Fe2O3,

a heraatita, que, pelas propriedades magnéticas que apresen-

ta, não se presta às mesmas aplicações industriais.

No presente trabalho, propomo-nos a obter o oxido

y-Fe-O,, caracterizar por diferentes técnicas experimentais

o material obtido e estudar através de ressonância magnéU

ca a transformação y Fe2°3 "*" a~Fe2°3 sob c o n d iÇÕe s isotérad

cas na faixa de temperaturas 450°C - 550°C, sendo os objeti^

vos do estudo a determinação da energia de ativação aparen

te do processo e o esclarecimento do mecanismo de transfoxr

mação. ' *



1.2 - Revisão Bibliográfica

1.2.1 - Tratamento Penoraenolôgico de
Transformações Isotérmicas

Para uma reação da forma

*1A1 + a2A2 + ••• + V i u - blBl + b2B2

(1)

onde as letras maiúsculas representam as espécies envolvi-

das e as letras minúsculas os coeficientes da reação, pode-

se definir fT(t), a fração transformada em um instante t

qualquer, através da equação1:

c. (0) - c. (t)
f (t) = — ± ± (2)
1 c±(0) - ci(«)

onde c. (0), c. (t) e c.(°») são, respectivamente, as concen-

trações de uma espécie qualquer envolvida na reação no ins-

tante inicial, no instante t e apôs a reação ter-se comple-

tado. A velocidade de uma reação pode ser definida como a

taxa de variação temporal da fração transformada. A rela-

ção funcional existente sob condições isotérmicas entre a

velocidade da reação e o valor instantâneo da fração trans-

formada estabelece a equação cinética válida para aquela

reação, que pode ser expressa sob a forma1:

d fT
dt

k g[fT(t)] (3)



onde k é a constante da reação e <£ é uma função.

Com raras exceções, a velocidade de uma reação au

menta rapidamente com a elevação da temperatura. Se o in-

tervalo de temperaturas não for excessivamente grande, vale

para a maioria das reações uma equação estabelecida inicial

mente por Arrhenius1:

(4)

onde S ê chamado de fator de freg&ência e E. de energia de

ativação aparenta. R ê a constante dos gases perfeitos e

T a temperatura absoluta na qual se processa a reação.

A determinação da energia de ativação aparente

pode ser feita1 por dois processos. No primeiro, admite-se

uma forma específica para a função g_ e integra-sê a Equação

(3). Assim, por exemplo, em uma reação dita homogênea de

primeira ordem, a variação da concentração de uma espécie

ê dada por:

d CA
— - kA CA (5)

dt A A

Integrando-se, obtem-se, em termos de fT,

In (1 - fT) - - kt (6)

Ajustando-se esta equação aos pontos experimentais, determi^

na-se a constante da reação, k, em função de T, desde que a

reação seja de primeira ordem.

O segundo processo1 permite a determinação da

energia de ativação aparente sem a necessidade de supor em



(3) uma forma específica para a função g, Reescrevenâo a-

quela equação sob a forma:

dt - ± dfT (7)
k g(fT)

 T

o tempo necessário para que a fração transformada chegue a

um valor prê-determinado, x, é:

"X

tx - -±- I i— (8)

Se a forma da função g_ não varia no intervalo de temperatu-

ras considerado, o valor da integral em (10), £, ê constan

te e pode-se escrever, utilizando-se a Equação (4):

tx - I -i- - I - i - exp 1 — 2 - i (9)

Logo, deve existir uma relação linear entre o logaritmo na-

tural de t e o inverso da temperatura absoluta da reação,

sendo o coeficiente angular desta reta EA/
R« A única res-

trição a este método é que o processo deve ser isocinético,

isto ê, nem a forma funcional da Equação (3) deve depender

da temperatura nem a constante da reação deve depender do

valor da fração transformada.

Na análise dos dados experimentais de uma reação,

ê bastante freqüente o emprego de uma equação proposta por

Avrami , que ê da forma1:



dffT
dt

kn tn-i. ( 1 . f^j (10)

embora a constante k definida por esta equação não seja, a

rigor, a constante da reação, pois a Equação (10) não se en

quadra no tipo geral de equação cinética [Eq. (3)1 . A forma

integrada da equação de Avrami i:

In In — 1 = nlnk + nlnt (11)

A partir do conceito de fração transformada, ê

possível definir a fração residual, fR, por:

fR « 1 - fT (12)

Este parâmetro pode ser substituído diretamente nas equa-

ções acima relacionadas, tornando mais cômoda em alguns ca-

sos a sua aplicação a dados experimentais.

1.2.2 - O Sistema Fe-0
*

0 sistema binãrio Fe-0, representado2 em parte na

Figura 1, apresenta entre 27%O e 31%0 (percentagem em peso),

dois compostos estáveis â temperatura ambiente: a magnetita

(Fe3O4; 27,64%O) e a hematita (a-Fe2O3; 30,06%O). Existe

ainda uma variedade metaestável do oxido férrico, a maguemi,

ta (y-Fe^O.), com estrutura cristalina semelhante ã da mag-

netita. Na Tabela 1 aparecem os parâmetros cristalogrãfi-

cos destes três ôxidos.



TABELA 1 - Parâmetros cristalogrãficos de alguns Sxidos de
ferro.

Oxido Estrutura 1(8) C(A) Ref.

Fe3°4
magnetita

hematita

Y"Fe2°3
maguemita

cúbico
(espinélio
invertido)

hexagonal

cúbico
(espinélio)

8,369

5,035 13,749

8,322

1700

PERCENTAGEM ATÔMICA OE OXIGÊNIO
SS 60

,1 I

0.10
, J

20 22 24 26 28 30 32 34

PERCENTAGEM EM PESO DE OXIGÊNIO

Figura 1 - Sistema binârio Fe-0 entre 20 e 34%O, segundo

Sharma*.



1.2.3 - A Transformação Fe.O. •+ Y~Fe2O3

0 processo industrial de obtenção de y~Fe2O3 em

pô para utilização como pigmento ativo de fitas de gravação

magnética consiste5 na oxidação de magnetita em pó,realiza-

da em atmosfera ambiente e temperaturas em torno de 200 C.

No entanto, esta reação sô ocorre3 em partículas com dimen-

sões menores que 3000 A, pois em partículas maiores (entre

3000 A* e 5500 A) forma-se uma solução sólida de magnetita

e maguemita que se transforma bruscamente, sob aquecimento

contínuo, em hematita. Partículas ainda maiores são oxida

das diretamente a hematita3.

Em sistemas nos quais ocorre a oxidação do Fe3°4

a y-Fe-Oj, a velocidade da reação ê tanto mais alta quanto

menor ê o tamanho de partícula*. A estrutura de* espinêlio

é mantida durante o processo de oxidação dos íons divalen-

tes, diminuindo ligeiramente o parâmetro da célula unitária.

Além disso, a intensidade dos picos da difração de raios-X

e a variação de densidade do material mostram7 que o aumen-

to na concentração de oxiginio é acompanhado pelo apareci-

mento de lacunas na sub-rede de cãtions. Assim, enquanto a

magnetita é representada por Feg+ Fe?t O 3 2, a maguemita po-

de ser representada por Feí. 33 U 2 g? O 3 2, onde uma lacuna

na sub-rede de cátions é representada por D . As ligações

dos íons de ferro em interstícios tetraédricos são mais for

tes do que as dos íons em interstícios octaédricos, de modo

que a grande maioria dos interstícios vagos são octaédri-

cos' '•'*. Esta estrutura já havia sido proposta teorica-

mente e também se aplica ã fase Y da alumina1°.



Alguns autores1fl'*lfl2 afirmam que a possibilida-

de de oxidação da magnetita em maguemita também parece de-

pender do teor de água presente, sugerindo que a estrutura

do Y-Fe2O3 é estabilizada por radicais hidroxJ.la, sendo es-

te oxido, na verdade, uma ferrita de hidrogênio, ou então

uma fase complexa, composta tanto pela ferrita com deficiên

cia de cãtions quanto pela ferrita de hidrogênio13. Existem

restrições ã esta interpretação13.

1.2.4 - A Transformação Y^e-Oj * o-Pe203 -
Aspectos Cristalogrãficos

1.2.4.1 - Estrutura Cristalográfica do y-Fe2O3

0 Y-Fe.O* apresenta a estrutura do espinêlio, ou

seja, sua célula unitária contem 32 íons de oxigênio forman

do uma sub-rede cúbica de face centrada. Estes ânions for-

mam 64 interstícios tetraédricos, dos quais 8 estão ocupa-

dos por íons Fe , e 32 interstícios octaédricos, dos quais

40/3 estão ocupados por íons Fe , Normalmente, sistemas

com a estrutura do espinêlio apresentam 16 interstícios oc-

taédricos ocupados, mas o Y'Fe.O- apresenta 8/3 lacunas por

célula unitária nestas posições (ver item 1.2.3).

As posições dos íons estão indicadas na Figura 2,

através de projeções sobre o plano (111). Esta projeção su

gere uma descrição da estrutura do Y~Fe2O3 pelo empilhamen-

to de camadas de íons"'15 que formam redes planas1' do tipo

H. A sub-rede de ânions é obtida pelo empilhamento segun-

do uma direçãoM11IIJ de camadas planas compactas como a

mostrada na Figura 3, seguindo a seqüência da rede cfc, ou



[112]

©
©00000 ©DO©<

[llO] (v) ® (J)@) ^ ( i)M6& fTVSSÍ êm'z'=2
©0(2©

©ojxy©
Q<§>(l)mi^M> ©

©00©00©00©0

cation Fe 3 +

emz'=l

em z' = 4

Figura 2 - Projeção dos íons da estrutura do espinélio so-
bre o plano (111). A coordenada z* , indicada pa
ra cada íon, está expressa em unidades de
(v|/T/24)a, onde a e o parâmetro da célula unitá-
ria. Os íons a partir d e z ' = - 2 e z ' = 10,
inclusive, foram omitidos. Os cãtions trace-
jados estão em interstícios tetraêdricos.

[ui] ^ 5

[110]

•Figura 3 - Rede plana compacta de unions, a ê a distância
entre dois ânions vizinhos.
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seja, ABCABC. a « 2,97 A ê a distância entre os pontos de

rede vizinhos. Os cãtions formam dois tipos de redes bidi-

mensionais, alternando-se estas camadas na seqüência de em-

pilharaento das camadas de ânions, Uma destas redes ê deno-

minada "kagome" (Fig*4a), estando todos os seus pontos em

interstícios octaédricos. Na outra rede, denominada de

"tipo misto" (Fig.4b), dois terços dos pontos de rede estão

em interstícios tetraêdricos e um terço em interstícios oc-

taêdricos.

1.2.4.2 - Estrutura Cristalogrãfica do o-Fe203

A estrutura do a-Fe-O, também pode ser represen-

tada pelo empilhamento de camadas de íons11'15 formando re-

des planas do tipo H. A sub-rede de ânions pode ser obtida

pelo empilhamento de camadas compactas de íons de oxigênio,

empilhadas segundo a direção [OOOlj , seguindo a seqüência
o

da rede hc, ou seja, ACACAC. a = 2 , 9 l A é a distância en-

tre os pontos de rede vizinhos. Os cãtions ocupam dois te£

ços dos interstícios octaédricos formados pelos ânions, di£

postos em camadas denominadas "tipo colmeia" (Fig.5a). O

empilhamento destas camadas está representado na Figura 5b.

1.2.4.3 - O Mecanismo da Transformação y-FejO^ •*• a-FejO^

A transformação de Y""Fe2°.3 em a~Fe2°3 * ^° tipo

topotãtico1•, isto é, existe uma relação entre as estrutu -

ras e as orientações cristalogrâficas das duas fases.Bernal

et ai1' e Kachi e£ ai" determinaram que a relação entre as

orientações cristalogrâficas dos dois õxidos ê:

1
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Figura 4a - Rede de cãtions tipo "kagome". Os cátions não
estão desenhados em escala.

[HO]

Figura 4b - Rede de cãtions de tipo misto. Os câtions não
estão desenhados em escala. Os cãtions traceja^
dos estão em interstícios tetraedricos.
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[lSio]

Figura 5a - Rede de cations tipo colméia.
estão desenhados em escala.

Os cãtions não

-^frC i 0 1 0 J

— ̂ è-L[Ioio]

Mo] fil0°]

Figura 5b - Empilhamento das camadas tipo colméia no o-Fe-O,,
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(111) Y-Fe2O3 // (0001) <x-Fe2O3

110 Y"Fe2O3 // 0110 o-Fe203

existindo uma contração de 2,3% ao longo das direções II llljj

do y-FejO^ necessária para ajustar os parâmetros de rede.

Kachi et ai* propuseram que esta transformação po-

de ocorrer segundo o mecanismo sugerido por Christian20 pa-

ra a;transformação da fase cfc na fase he do cobalto e ilus-

trado na Figura 6. Cada duas camadas de ânions são desloca

das coerentemente na direção j_H2J de (l//5)a em relação

ao conjunto de duas camadas imediatamente abaixo (ou acima),
o

correspondendo a um cisalhamento de 19,47 A. Tal movimento

pode ser explicado por um mecanismo de polo, onde uma dis-

cordância parcial (S = — 1 1 2 ) gira em torno de uma discor-
12 - 1 T 1

dância em parafuso com vetor de Burgers b = — 111 (. Assim,
2

considerando-se que é fixo o grupo inferior de duas cama-

das na Figura 6, constituído por círculos meio-tracejados,

pode-se imaginar que a passagem de uma discordância parcial

com o vetor de Burgers acima mencionado desloque todas as

camadas de (1//J)a na direção Ill2J . No grupo de duas

camadas imediatamente acima do grupo considerado fixo, esta

discordância deslocará ânions de posições B para posições

A e de posições A para posições C. Se a discordância "su-

bir mais um degrau" em torno da discordância em parafuso,

estes dois grupos inferiores não serão mais deslocados, en-

quanto que o terceiro sofrerá um novo deslocamento, perfa-

zendo um deslocamento total de (2//3)a na direção |ll2j em

relação ao grupo inferior. Tal deslocamento transfere â-

nions de posições C para posições A e de posições B para po-
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slções C. O mecanismo se repete para as outras camadas. No

te-se que, na Figura 6, a seqüência â esquerda (ABCABC) cor

responde ao empilhamento cfc (círculos não tracejados), en-

quanto que a seqüência à direita (ACACAC) corresponde ao em

pllhamento hc (círculos tracejados). Hornstra1 ** mostrou que

o plano de deslizamento na estrutura do espinêlio ê um pla-

no (111) e que uma discordância total nesta estrutura de-

compõe-se em quatro discordâncias parciais com vetores de

Burgers equivalentes ao da discordância parcial mencionada

acima (Fig.3). A camada de cátions intercalada entre essas

camadas de -ânions ê do tipo "kagome". Estes cãtions movem-

se solidar!amente coro os ânions, mantendo-se a configuração

dos interstícios. 0 movimento dos cãtions de uma rede do

tipo misto ê síncrono com o movimento dos ânions, e esta

indicado na Figura 7. Os cãtions em interstícios tetraé -

dricos movem-se na direção |ll2J se a camada de ânions que

se move ê aquela â qual estão mais fortemente ligados. São

os cãtions com z' - 5 na Figura 7. De modo contrário, os

cãtions nos interstícios tetraédricos restantes não se mo-

vem; são aqueles com z' = 3 na Figura 7. Todos esses cã-

tions sofrem ligeiras, reacomodaçôes na direção Illll. Os

cations em interstícios octaédricos movem-se na direção

I2IIJ (ou 1121J), continuando em interstícios octaédricos

e transformando uma rede do tipo misto em uma rede do tipo

"kagome". Deve-se notar que um nono dos pontos destas re-

des esta vago,.em decorrência das lacunas existentes nas

sub-redes de cãtions do Y~Fe2°3* A última etapa da transfer

nação consiste na modificação das redes do tipo "kagome" em

redes do tipo colmei a. Estas redes são comparadas na Figti
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Figura 6 - Modificação da seqüência de empilhamento dos â-
nions de efe para he na transformação y •»• a.

oe>- oo
o.a- oo
<oV- o o

o

o.
ânion 0**
•m x'-2

eátlon Fi**
M>'>4

oátion F«**

Figura 7 - Reacomodação dos cãtions de uma rede tipo misto.
Os pontos para os quais os íons se deslocam es-
tão indicados pelas setas. Considera-se que a
camada com z1 * 2 I fixa.
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ra 8a. Se as lacunas estiverem distribuídas de maneira re-

gular nas redes "kagome", uma distribuição mais estável de

cargas pode ser obtida por uma difusão de curto alcance de

alguns cations, como mostrado na Figura 8b.

Este mecanismo, além de explicar os resultados ex

perimentais de Bernal et ajL1' e Kachi et ai" está de acordo

com as conclusões obtidas em estudos da transformação em he

matita de amostras de maguemita submetidas previamente a

tratamentos mecânicos21'22'23. Nestes estudos, concluiu-se

que a deformação mecânica de partículas de maguemita aumen-

ta a velocidade da transformação y-Fe-Oj * a-Fe-Oj.

1.2.5 - A Transformação y-FejO, •+ o-Fe-O, -

Aspectos Cinéticos

A determinação da energia de ativação aparente da

transformação y-Fe-O, •» a-Fe^O- jã foi objeto de vários estu

dos, empregando-se diferentes métodos.

Bôer e Selwood11 determinaram a energia de ativa-

ção aparente da transformação medindo em várias temperatu-

ras o tempo necessário para a fração transformada atingir um

valor de 50% (ver item 1.2.1), utilizando amostras prepara-

das por diversos processos. As curvas de variação temporal

da fração transformada foram levantadas pela medida da mag-

net ização especifica das amostras, supondo-se que, em uma

mistura das fases s e y do oxido férrico, a magnetização

específica varie linearmente com a fração presente da fase

ferrimagnética, y-FejOj, pois o o-Fe20, é fracamente ferro-

magnético, com o momento de saturação muito menor11 que o
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Figura 8a - Comparação das redes tipo "kagome" (pontos de
rede indicados por círculos) e tipo colméia (in
dicada pelas linhas).

Figura 8b - Modificação de uma rede tipo "kagome" para uma
rede tipo colméia.
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da fase y. Os valores medidos da energia de ativação apa-

rente variam de 153 kJ/mol (36,6 kcal/mol) a 212 kJ/mol

(50,6 kcal/mol), diminuindo com o aumento da temperatura de

oxidação da magnetita no processo de preparação da amostra.

Os autores atribuem esta variação à presença de ãgua na re-

de do y-Fe-O,, que estabilizaria este composto.

Feitknecht e Mannweiler21* produziram por vários

processos amostras com diferentes tamanhos de parti cuia, seii

do estes determinados pelo alargamento dos picos de difra-

ção de raios-X. A fração transformada em uma amostra subme

tida a um -tratamento térmico foi medida pela variação da

intensidade dos picos de difração de raios-X. A energia

de ativação aparente foi determinada pela variação com a

temperatura do coeficiente angular do trecho inicial da cur

va de fração transformada contra tempo de permanência no

forno, admitindo-se que este trecho é linear. Em amostras
o

com 140 A de diâmetro médio, a energia de ativação aparente

é de 210 kJ/mol (50 kcal/mol), afirmando os autores que o

tamanho médio das partículas aumenta linearmente com a fra-

ção de ct-Fe2O3, como verificado pelo estreitamento dos pi-

cos de difração de raios-X e por microscopia eletrônica.Tal

crescimento seria devido ao coalescimento de cerca de 100

partículas: a reação ocorreria como um processo em cadeia,

em que uma partícula, ao se transformar, induziria a trans-

formação de partículas vizinhas, formando todas uma única

partícula de a-Fe-O,. Em amostras com diâmetro médio de
o „

600 A, a energia de ativação aparente medida e 293 kJ/mol

(70 kcal/mol), não ocorrendo modificação da largura dos pi-

cos de difração de raios-X. Finalmente, em amostras com

"1
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o

mais de 1000 A, notou-se um terceiro mecanismo de transfor-

mação, onde a taxa de transformação é bem baixa no inicio

do processo e anula-se com a sua continuação. A transfor-

mação ê bem lenta e o tamanho das partículas de ot-Fe.O,, d£

terminado pela largura dos picos de difração de raios-X,cres

ce com a raiz cúbica da fração de hematita, atingindo ape

nas no final da reação o tamanho das partículas de y-Fe^Oj.

Morrish e Sawatzky25 determinaram a energia de

ativação aparente da transformação utilizando uma equação

empírica de primeira ordem, medindo a fração transformada

por espectrometria Mossbauer. Para pós com partículas aci-

culares, a energia de ativação aparente medida foi de

310 kJ/mol (74 kcal/mol), ao passo que em pôs com partícu-

las esféricas, com volume aproximadamente 10 vezes maior,

a energia de ativação aparente obtida foi de 360 kJ/mol

(86 kcal/mol).

A partir dos resultados de Goto21, pode-se dedu-

zir que a variação de energia livre para a transformação

y-Fe-O, •»• o-Fe203 pode ser expressa em função da tempera

tura absoluta pela equação:

AG = (- 20934 + 27,6T) J/mol (13)

Esta equação prevê que a temperatura de equilíbrio da trans,

formação está em torno de 490°C, fato não relatado em ne-

nhum trabalho consultado.

Não foi encontrado na literatura consultada um

valor para a energia por unidade de área de interface entre

as fases a e y do oxido férrico.



II - MÉTODOS EXPERIMENTAIS

2.1 - Preparação do Material

0 método de preparação do pô de y-Fe-O, usado foi

o descrito por Coey e Khalafalla2'. 0 material foi obtido

por precipitação a partir de uma solução de 0,08 moles de

FeCl3.6H2O e 0,04 moles de FeCl2>4H2O em 1000 ml de água

destilada. Após aquecimento até 40°C e sob agitação contí-

nua, adicionou-se uma solução de 0,2 moles de NaOH em 100 ml

de ãgua destilada, formando-se um precipitado preto (mague-

raita) que foi filtrado, lavado, secado e moído manualmente

em um gral de ãgata. Existe a possibilidade de que se forme

concerni tan temente uma pequena quantidade de magnetita.

Coey e Khalafalla26 analisaram o material obtido

pelo método acima descrito utilizando diferentes técnicas

experimentais e concluíram que o oxido precipitado não é

uma ferrita de hidrogênio, mas sim apresenta lacunas na sub-

-rede de cãtions.

2.2 - Difração de Raios-X

A técnica de difração de raios-X foi utilizada pa_

ra identificar o material obtido. Como pode ser vista na Ta

bela 1, a magnetita e a maguemita apresentam praticamente a

mesma estrutura. No entanto, o espectro do Y-Fe-O, apreseii

ta uma série de. linhas que seriam proibidas para o espinélio

comum12, atribuídas por van Oosterhout27 a uma superestrutu-

ra formada pelas lacunas, com uma célula unitária tetragonal

com o parâmetro £ igual ao da célula cúbica do espinélio e a

20
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relação c/a = 3.

Uma parte característica do espectro de difração

de raios-X do material obtido esta mostrada na Figura 9.

A linha estreita corresponde â difração por planos (300),

ou seja, e uma das linhas proibidas no espinêlio comum que

aparece devido ã superestrutura. As duas linhas largas são

devidas ao espinêlio, e o tamanho de partícula da amostra,
o

calculado pela equação de Scherrer, ê da ordem de 100 A,cor

rigindo-se o erro instrumental28. 0 fato de as linhas asso

ciadas â superestrutura apresentarem um menor alargamento

pode se dever ao pequeno tamanho de uma fração das partícu-

las em relação ao tamanho da célula unitária da superestru-

tura.

! í ! I I ! : (300)

: I !
I .UU

—

• R

1 •"•
i

i
; a

i

1

j ,

1

f

: . . . . . . .

(220)

«-26
4O.1* 38*

Figura 9 - Parte do espectro de difração de raios-X do mate

rial precipitado. Radiação Fe Ka(.X - 1,9373 A).
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j 0 espectrômetro empregado consiste em um gerador

i de raios-X Phillips PW 1140/60 e tun cintilômetro montado em

~ um goniômetro de difração. Empregou-se a radiação filtrada
; Fe K a U - 1,9373 A).

2.3 - Microscopia Eletrônica

A inicroscopia eletrônica de transmissão foi em-

pregada para avaliar a forma e o tamanho das partículas do

material precipitado.

As Figuras 10a e 10b mostram regiões de uma amos-

tra do material tratado por 48h a 250°C. Observa-se a pre-

sença de partículas de forma aproximadamente equiax'al, dis_

tribuídas quanto ao tamanho em dois grupos bem diferentes,

um com partículas de aproximadamente 150 A (grupo A) e ou-
o

tro com partículas de aproximadamente 1500 A (grupo B). A

Figura 11 mostra as imagens obtidas por difração nas re-

giões assinaladas na Figura 10b. A imagem da Figura lia,

obtida em uma região onde sô existem partículas pequenas, é

constituída por anéis que correspondem às linhas do Y~Fe2°3*

Embora não se tenha observado um anel associado aos planos

(300), observou-se freqüentemente pontos isolados na posi-

ção correspondente a estes planos. Isto pode se dever ao

pequeno tamanho dessas partículas em relação ao tamanho da

célula unitária da superestrutura. A imagem da Figura lib,

obtida por difração de elétrons em uma partícula do grupo

B, deve corresponder ã figura de difração de um plano da re

de recíproca do Y~Fe2O3 com índices de Miller altos. Para

verificar esta hipótese, obteve-se uma imagem em campo eseu
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Figura 10a - Aspecto geral de uma amostra tratada por 48h a
250°C (MET).

r • "-

.••.i

/' ^ ***\
( • r

y

Figura 10b - Aspecto geral de uma amostra tratada por 48h a
250°C (MET).
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Figura lia - Anéis obtidos por difração de elétrons na re-
gião assinalada por A da Figura 10b.

Figura lib - Figura obtida por difração de elétrons pela
partícula assinalada por J) na Figura 10b.
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ro da mesma região, utilizando-se o feixe difratado pelos

planos (111). Esta imagem aparece na Figura 12, onde se po

de ver que não sõ algumas regiões das partículas grandes co

mo também partículas pequenas difratam na mesma direção,

sendo portanto do mesmo material.

0 microscópio empregado é" um JEOL, modelo 100 B,

operando a 60 kV. As amostras foram obtidas por dispersão

do pó sobre um filme de colôdio, e recobertas por uma cama-

da de carbono depositada a vãcuo.

Figura 12 - Imagem em campo escuro da mesma região da Figu-
ra 10b,empregando-se o feixe difratado pelos
planos (111), assinalado na Figura lib.
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2.4 - Espectrometria Mossbauer

A espectrometria MSssbauer foi empregada para cem

provar a pureza do material preparado.

A Figura 13 apresenta o espectro Mossbauer ã tem-

peratura ambiente do material como precipitado. Nota-se um

conjunto de seis linhas superposto a uma linha bastante lar-

ga. Esta ê devida ãs partículas de pequeno tamanho existen-

tes no material (item 2,3) , que apresentam superparamagneti£

mo 5 temperatura ambiente. 0 superparamagnetismo ocorre em

partículas de um material magnético pequenas o bastante para

que a barreira de energia de anisotropia cristalina entre as

diferentes direções de magnetização possíveis seja compará-

vel ã energia térmica. Para que se observe o fenômeno do

tuperparamagnetismo, o tempo de relaxação do momento magnêt:L

co entre as varias direções de magnetização deve ser menor

que o tempo característico da medida que esta sendo efetuada.

O espectro Mossbauer à temperatura do hélio lí-

quido (~ 4 K) do material como precipitado aparece na Figura

14. Nesta temperatura, a fração de partículas apresentando

superparamagnetismo é.nula ou desprezível, obtendo-se um es-

pectro característico26 do Y"pe2°3* Ajustando-se este espec

tro em um computador, notou-se que a largura das linhas é

maior do que a largura intrínseca ao método. Esta largura é

devida â incerteza quanto aos níveis de energia do primeiro

estado excitado do nuclídeo Fe , associada pelo Princípio

de Heisenberg ao tempo de vida deste estado. No caso do

Y-Fe2O-, é de se esperar que a linha seja realmente mais lar

ga devido ã pequena diferença entre os campos locais nos in-

~1
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Figura 13 - Espectro Mossbauer â temperatura ambiente do ma
terial precipitado. A linha larga é devida ã
partículas superparamagneticas.
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Figura 14 - Espectro Mossbauer a 4 K do material precipita-
do.
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terstlcios tetraêdricos e octaédricos* e 5 existência de

lacunas na sub-rede de cations. No entanto, a presença de

uma outra fase que apresente linhas superpostas âs do espec

tro do Y-Fe2O3, como a magnetita
29, também pode alargar a

linha. 0 ajuste do espectro obtido a 4 K de uma amostra

tratada a 250°C pôr 48h mostrou que realmente ocorre uma

redução na largura da linha, indicando que uma pequena quan

tidade de magnetita deve ter-se oxidado a y-Fe2O3 através

deste tratamento. Note-se que o espectro Mossbauer da mag-

netita apresenta linhas duplas, sendo bastante diferente

do espectro da maguemita.

0 espectrômetro empregado consiste em uma fonte

de núcleos de Co em uma matriz de rõdio, um detetor pro-

porcional criptônio - gás carbônico e um analisador multicja

nal Hewlett-Packard de 1024 canais. A calibração foi feita

com um absorvedor de ferro metálico.

2.5 - Ressonância Magnética

2.5.1 - Princípios de Ressonância Ferromagnetica

Nas experiências de ressonância ferromagnetica30,

uma amostra é colocada em uma cavidade de microondas, onde

é submetida a um campo magnético alternado de baixa intensi^

dade e freqüência fixa, v . Um campo magnético constante ê

aplicado perpendicularmente ao campo alternado. A condição

de ressonância é expressa pela equação:

hvQ - g6B (14)

1
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I onde B é o campo interno efetivo da amostra, h ê a constan-

I te de Planck, £ é o fator de desdobramento espectroscõpico

5 e 6. ê o magneton de Bohr. Se esta condição for satisfeita,

': o campo alternado induz transições entre níveis de energia

5 vizinhos do sistema ferromagnético cuja separação é g|3B. Em

- decorrência destas transições, a amostra absorve energia do

} campo magnético alternado, efeito que pode ser detectado ex-

] perimentalmente.

Nos espectrometros conerciais, por razões técni-

| cas, mantém-se constante a freqüência e a intensidade do cam

. po alternado e varia-se a intensidade do campo externo, o
i

| que faz variar o campo efetivo B. O resultado de uma expe-

;i riência de ressonância ferromagnética é portanto uma curva

; de absorção em função da intensidade do campo magnético apM

cado. Nos espectrometros modernos, utiliza-se uni modo espe-

cial de detecção (detecção síncrona), que melhora bastante a

relação sinal-ruído. Em virtude desde modo de detecção, o

aparelho registra a primeira derivada da curva de absorção,

facilitando a determinação do ponto de máxima absorção e dos

pontos de inflexão. A Figura 15a mostra uma curva típica

de ressonância ferromagnética obtida no espectrômetro usado

no presente trabalho. A curva de absorção correspondente,de

terminada a partir desta curva por integração numérica, apa-

rece na Figura 15b. A área sob esta curva é diretamente pro

porcional â magnetização da amostra3 •

2.5.2 - Aplicação da Ressonância Magnética ao Estudo

da Transformação y^e-O, •+ ct-FejOj

Como visto no item 1.2.1, a energia de ativação
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1
I
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Figura 15a - Curva típica de ressonância ferromagnéticar re

gistrada em um espectrometro operando no modo

de detecção sfncrona.

Figura 15b - Curva de absorção de ressonância ferromagnéti-

ca, obtida por integração numérica a partir

da curva da Figura 15a.
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aparente de uma transformação pode ser determinada medindo-

se a fração transformada para várias temperaturas e por vá-

rios tempos de tratamento. No caso da transformação y-

Fe2O3 •*• a-Fe2O3, o método de ressonância magnética se pres-

ta bem ã determinação da fração residual de Y~Fe2°3' pois a

magnetização do oxido férrico a é muito menor13 que a do 5-

xido fêrrico y, podendo-se desprezar a contribuição do a-

Fe^O. para a curva de absorção.para frações de y-Fe2°3 maio

res que 5% (Apêndice A).

A quantidade de material das amostras e a potên-

cia de microondas escolhida foram tais que, em cada curva

traçada, o ganho do aparelho pôde ser ajustado para manter a

relação sinal-ruído em um nível bastante alto. Sob estas

condições de operação do aparelho, a curva de ressonância

para uma amostra de ct-Fe-O, puro com a mesma quantidade de

material é indistinguível da linha de base do aparelho (Fig.

16). Na- mesma figura está traçada a curva de ressonância

da mesma amostra de a-Fe2O3, com a potência de microondas e

o ganho do aparelho bastante aumentados.

0 espectrômetro empregado ê um modelo E-12 da

Varian, operando com microondas de freqüência em torno de

9,5 GHz. As amostras foram colocadas em tubos de quartzo

com 4 mm de diâmetro externo (o quartzo não absorve microon

das e suporta os tratamentos térmicos a que devem ser subme

tidas as amostras).

1
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Figura 16 - Curvas de ressonância ferr©magnética:

(a) y-Fe2O3

(b) ct-Fe2O3, com o aparelho nas mesmas condições
de operação que foram usadas para obter a
curva•(a).

(c) oc-Fe203, com a potência de microondas duas
vezes maior e o ganho do aparelho 20 vezes
maior que os valores usados para traçar a
curva (a).
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2.S.3 - Determinação da Fração Residual de y-Fe2O3

por Ressonância Magnética

Em vista do que foi exposto nos itens 2.5.1 e

2.5.2, em uma amostra contendo y-FejO- e ct-Fe-O,, com a

fração de y-FejO^ maior que cerca de 5%, a área sob a cur-

va de absorção (Fig. 15b) é diretamente proporcional ã magne_

tização devida â fase y, e portanto ao numero de átomos de

ferro presentes nesta fase. Deste modo, comparando-se as

áreas sob as curvas de absorção antes e depois de um trata-

mento térmico pode-se determinar a fração residual de maguts

mita apôs este tratamento. Como o espectrometro empregado

sõ fornece a primeira derivada da curva de absorção, torna-

se necessário um método que permita a determinação da ãrea

sob a curva de absorção a partir de sua derivada.

Considere-se uma curva de absorção de ressonân-

cia magnética definida, por:

o ,
y(B), B.

o ,

B <

, < B <

B :

C B l

: B 2

> B 2

(15)

Se a primeira derivada em relação ao campo magnético em um

ponto qualquer for y1(B), segue-se a seguinte equação:

y(B) = / y'(B') dB« (16)
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A área sob a curva de absorção é dada pela integral11:

que pode ser resolvida por partes, obtendo-se:

(17)

A » B y

B2 1*2

B

By1 dB (18)

Como y(B^) « y(B2) * o]sq.(14)!,a área sob a cur

va de absorção é* dada por:

(19)

A condição y(B^) = y(B2) = 0 é equivalente a:

y» dB = 0 (20)

Dois problemas podem surgir quando da aplicação

prática destas equações. Em primeiro lugar as intensidades

dos campos B, e B- podem ser muito diferentes da intensida-

de do campo para o qual ocorre absorção máxima (campo de
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ressonância), ou seja, a curva de ressonância pode se apro-

ximar muito lentamente do eixo horizontal. Neste caso, ê

necessário truncar a curva em valores de intensidade de cam

po nos quais a ordenada da curva de ressonância não é" nula.

Se os valores das ordenadas nestes pontos não forem signify

cativãmente menores que as amplitudes dos picos da curva,e£

ros apreciáveis podem ser introduzidos. Em segundo lugar,ê

freqüente ocorrer um desvio da linha de base do aparelho

durante o traçado da curva de ressonância, por instabilida-

de do aparelho32. As ordenadas da curva de ressonância de-

vem ser corrigidas quanto a este desvio para que a Equação

(19) seja satisfeita. A linha de base é um nível de refe-

rência do aparelho, correspondendo ao sinal detectado em

campos com intensidade muito maior (ou menor) que a intensi^

dade do campo ressonância.

Utilizando-se as equações acima, ê possível cons_

truir-se um algoritmo para calcular a área sob a curva de

absorção a partir de sua curva derivada, corrigindo-se o

desvio da linha de base32. Como mostrado na Figura 17, di-

vide-se a região do eixo de campos magnéticos em torno do

campo de ressonância em n segmentos iguais de comprimento b,

de tal modo que pelo menos 6 segmentos cubram a região entre

os picos da curva e que a amplitude da curva no centro dos

segmentos mais afastados seja significativamente menor que

a amplitude dos picos da curva. Se a amplitude da curva no

centro do i-ésimo intervalo e y!, a área sob a curva de ab-

sorção |Eq. (17)1 corrigida para o desvio da linha de base

é í 2:
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n

A - ± b "
2

" 2i + 1) (21)

Neste trabalho, utilizou-se a configuração mostrada na Figu

ra 17, isto é, 34 segmentos com 10 mT de amplitude.

Os cálculos envolvidos na aplicação da Equação

(21) a determinação da fração residual de y-Fe2O3 foram efe

tuados em um micro-computador HP-9810 A (Apêndice B).

Figura 17 - Ilustração do método utilizado para o cálculo
da área sob a curva de absorção a partir da
curva de ressonância.
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2.6 - Tratamentos Térmicos

Todos os tratamentos térmicos foram efetuados em

um forno Marshall, modelo 1135, calibrado com um pirômetro

constituído por um termopar cromel-alumel e um potenciõme-

tro Leeds and Northrup, modelo 8686.

As amostras para análise por difração de raios-X,

microscopia eletrônica e espectrometria Mossbauer foram tra

tadas em um cadinho de porcelana pré-aquecido ã temperatura

de tratamento.

Para o estudo da transformação Y-Pe2O3 •»• ct-FejOj,

as amostras foram mantidas nos próprios tubos nos quais fo-

ram levadas ao espectrômetro. Os tempos de tratamento fo-

ram medidos como os de permanência da amostra no forno. Pa-

ra melhorar as condições de aquecimento das amostras, a ex-

tremidade aberta dos tubos foi vedada com chumaços de algo

dão, e os tubos foram introduzidos em furos feitos previa^

mente em blocos de material refratãrio colocados no inte-

rior da câmara do forno. 0 controlador de temperatura do

forno foi ajustado de modo a que a temperatura no interior

do furo fosse a desejada. Após cada tratamento térmico as

amostras foram resfriadas imergindo-se o tubo de quartzo em

água ã temperatura ambiente para evitar que, ao menos duran

te o resfriamento, a reação ocorresse em temperaturas dife

rentes da nominal.



III - RESULTADOS EXPERIMENTAIS

3.1 - Ressonância Magnética

3.1.1 - Influência dos Pré-Tratamentos sobre a

Transformação Y~Fe2O_ -«• ct-Fe-O,

Boer e Selwood11 verificaram que, em amostras de

Y-Fe2O3 preparadas por oxidação de Fe-jO., a energia de ati-

vação aparente para a transformação yFe-O, •*• ct-Fe-Og ® ^°£

temente afetada pela temperatura de oxidação escolhida. As-

sim, uma amostra mantida por 19h a 250°C apresenta uma ener

gia de ativação de 193 kJ/mol (46 kcal/mol), ao passo que

uma amostra mantida por 23h a 250°C e depois por 24h a

300°C apresenta uma energia de ativação de 153 kJ/mol

(36,6 kcal/mol). Isto significa que, a 550°C, p.e., o coe-

ficiente da reação para a segunda amostra ê cerca de 300

vezes maior que o da primeira.

Ho caso do material empregado no presente traba-

lho, tal efeito não foi observado. Duas amostras foram tr£

tadas por 48h a 250°C, e uma delas foi então tratada por

24h a 300°C. A fração residual de y~Fe2°3 e m ambas as amos_

trás apôs tratamentos de 0,5h e lh a 550 C foi determinada

como sendo, dentro do erro experimental, a mesma.

38
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3.1.2 - Variação Temporal da Fração Residual

de Y-Fe.O, a Varias Temperaturas

No estudo cinêtico de uma reação, é importante co

nhecer a variação temporal da fração transformada (ou da

fração residual) sob condições isotérmicas em uma faixa de

temperaturas.

As temperaturas escolhidas para estudar a trans-

formação Y-Fe2O3 •> ct-Fe2O3 foram 450°C, 460°C, 470°C,490°C,

510°C, 530°C e 550°C, e os tempos de permanência no forno va

riaram entre 0,5 e 20h. Para cada série de medições a uma

dada temperatura, usou-se 4 amostras, determinando-se a mé-

dia das frações residuais para cada tempo de permanência no

forno. Estes valores médios foram ajustados empiricamente

por uma curva, como mostrado na Figura 18, onde a fração re-

sidual de Y~Fe2°3 está expressa em função do tempo acumulado

de permanência no forno. O espalhamento dos resultados foi

avaliado pela variância das frações residuais medidas para

cada tempo de permanência no forno, que ê da ordem de 5xloT

para todas as séries de amostras, com exceção daquela trata-
ra ' «—?

da a 490 C, na qual a variância é da ordem de 10 . Por essa

- " o

razão, os resultados obtidos a 490 C nao foram utilizados pai

ra o calculo da energia de ativação. O conjunto de curvas

obtido para as várias temperaturas está representado na Figu

ra 19. No caso das amostras tratadas a 490°C, foram traça -

das duas curvas, que correspondem a resultados extremos das

medidas. Note-se que em nenhuma amostra foi observado o fe-

nômeno de incubação.
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3 6 9 12
TEMPO DE TRATAMENTO, t (h)

is

Figura 18 - Variação da fração residual de y-Pe2O3 em fun-
ção do tempo de permanência no forno a 510°C.

5 10 15 20

TEMPO DE TRATAMENTO, t (h)

45O»C

25

Figura 19 - Variação da fração residual de y-Fe-O-j em fun-
ção do tempo de permanência no forno a várias
temperaturas.
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O erro experimental envolvido na medida da fração

residual de Y""Fe2
O3 é de difícil avaliação, envolvendo o

tempo para aquecer as amostras â temperatura nominal de tra

tamento e a posição das amostras dentro da cavidade de mi-

croondas do aparelho. Por outro lado, o erro envolvido na

determinação numérica da ãrea sob a curva de absorção é pe-

queno. Quanto ao erro devido a integração numérica, a dife_

rença relativa entre duas determinações de ãrea, uma com

b = lOmT e outra com b = 2,5mT, é menor que 1,5% no caso

mais desfavorável de curvas com pequena largura (diferença

de campo entre os picos), Quanto ao erro devido ao trunca-

mento, é menor que 6,5% no caso mais desfavorável de curvas

com grande largura. Além disso, estes dois efeitos têm sen

tidos contrários, isto é, pelo primeiro o valor calculado é

maior que o valor real, enquanto que pelo segundo o valor

calculado é menor que o valor real.

Observou-se ainda que, com a diminuição da fração

residual da fase y, a curva de ressonância torna-se mais

assimétrica.

3.1.3 - Análise dos Resultados

Um dos objetivos do presente trabalho foi a de-

terminação da energia de ativação aparente para a transfor-

mação Y-Fe.O- *• ct-Fe2O3. Um dos métodos escolhidos foi o

de determinar o tempo necessário para se atingir um valor

fixado da fração transformada em várias temperaturas, como

descrito no item 1.2.1.

1
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De acordo com a Equação (9) (p.4), se tf ê o tem-

po necessário para que a fração residual atinja um valor

particular f, deve existir uma relação entre o logaritmo na,

tural de tf e o inverso da temperatura absoluta de reação.

Utilizando os resultados descritos no item 3.1.2, pode-se

obter o gráfico mostrado na Figura 20. O ajuste por míni-

mos quadrados de retas aos pontos experimentais forneceu os

valores de energia de ativação aparente indicados na Tabela

2. Os erros indicados na tabela são de natureza estatísti-

ca e estão associados ao método de regressão, calculados33

para um limite de confiança de 95%.

TABELA 2 - Valores de energia de ativação aparente para vá-

rios valores de fração residual, f_ ! Eq. (11)1 . As

faixas de erro são devidas â regressão33.

f Eft (kcal/mol)

0,9 44 ± 7

0,8 46 ± 4

0,7 48 ± 4

0,6 49 ± 4

0,5 49 ± 5

0,4 49 ± 5
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Figura 20 - Logaritmo,do tempo necessário para que a fração
residual de y-Fe2O3 atinja um valor particular
£ em função do inverso da temperatura absoluta
de reação. As retas foram ajustadas por míni-
mos quadrados.
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Outra maneira de analisar os resultados obtidos I

tentar ajustar uma equação empírica de primeira ordem I Eg.

(6), p. 3 [aos pontos experimentais. A Figura 21 mostra, por

exemplo, o gráfico do logaritmo natural da fração residual

de y-Pe2O3 em função do tempo de permanência no forno a

510 C. Os pontos experimentais deste grafico e de gráficos

análogos obtidos para as outras temperaturas de tratamento

sugerem que a reação ocorre em dois estágios, cada um dos

quais podendo ser descrito por uma equação de primeira or-

dem. Assim, os pontos experimentais para cada temperatura

de tratamento foram ajustados por mínimos quadrados a duas

retas, correspondendo aos 2 estágios mencionados. Em partt

cular, o ajuste aos pontos experimentais do primeiro está-

gio foi feito de modo que a reta passasse pela origem, pois

antes de se iniciar os tratamentos (t.= 0), as amostras sõ

continham y~Fe2O3 (f ~ !) • A Tabela 3 mostra, como exem-

plo, os coeficientes encontrados pelo ajuste aos pontos ex-

perimentais .indicados na Figura 21.

A determinação da energia de ativação aparente po

de ser feita construindo-se um gráfico do tipo Arrhenius

jEq.(4)f p.3 I com os coeficientes angulares das retas obti-

das para as várias temperaturas, como mostrado na Figura

22. Os resultados estão apresentados na Tabela 4, para a

qual valem as mesmas observações feitas sobre a Tabela 2.
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Figura 21 - Logaritrao da fração residual de Y~Pe2
03 Bm f u n"

ção do tempo de permanência no forno a 510°C. As

retas foram ajustadas por mínimos quadrados.

TABELA 3 - Valores dos coeficientes obtidos pelo"ajuste por

mínimos quadrados de retas da forma £nf = aQ +

+ a,t aos pontos experimentais das amostras trata

das a 510°C. As faixas de erro indicadas são de-

vidas S regressão33.

Estágio

I

II - 0,73 ± 0,08

- 0r26 ± 0r02

- 0,06 i 0,01
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Figura 22 - Logaritmo dos coeficientes das equações de pri-

meira ordem em função do inverso da temperatura

absoluta de reação.

TABELA 4 - Valores de energia de ativação aparente e fator

de freqüência obtidos pelo emprego de equações

empíricas de primeira ordem (Fig.21). As faixas

de erro indicadas são devidas â regressão3 3.

Estágio

I

II

EA(kcal/mol)

45 ± 9

46 ± 5

tnS (h"1)

27 ± 6

27 ± 4
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3.2 - Espectrometria MBssbauer

Além de comprovar a pureza do material preparado,

as medidas por espectrometria MBssbauer também podem ser

usadas para estimar o tamanho das partículas do grupo A

(item 2.3) e para comparar as velocidades de reação em par-

tículas dos grupos A e B.

0 espectro Môssbauerã temperatura ambiente de

uma amostra tratada por 48h a 250°C (Fig.13) apresenta uma

linha larga, atribuída â presença de partículas superpara-

magnêticas (item 2.4). Esta linha desaparece tanto guando

a amostra ê resfriada a 4 K (Fig.14) como guando o material

ê totalmente convertido em a-Fe.O, por um tratamento têrmi

co. Neste segundo caso, ê observado ã temperatura ambiente

apenas o espectro de 6 linhas característico da fase a

(Fig.23). É possível calcular (Apêndice C) um valor críti-

co r_ para o tamanho de uma partícula abaixo do gual ela

apresenta superparamagnetismo a uma dada temperatura. Os

valores calculados para as fases y e a do oxido férrico apa

recém na Tabela 5.

A partir dos espectros da fase y a 4 e 300 K, e

usando os valores teóricos da Tabela 5, ê possível concluir

que a fração de partículas com tamanhos menores gue 30 A ê
o

muito pequena e gue a fração com tamanhos menores que 100 A

ê bastante elevada. A partir do espectro da fase a a 300 K,

pode-se concluir que a fração de partículas com tamanhos me

nores que 70 A e pequena. Estes resultados estão de acordo

com a estimativa do tamanho das partículas do grupo A fei-

tas por difração .de raios-X (item 2.2) e microscopia eletrô
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12

VELOCIDADE (mm/i)

Figura 23 - Espectro Mftssbauer ã temperatura ambiente do

a-Fe-O, obtido por tratamento térmico a partir

do y-Fe2O3 precipitado (48h a 700°C).

TABELA 5 - Tamanho máximo para que uma partícula de oxido

fêrrico apresente superparamagnetismo.

Fase Temperatura (K) Raio Critico rc<A)

Y

Y

4

300

4

300

30

100

17

70
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nica (item 2.3).

O espectro Mftssbauer ã temperatura ambiente de

uma amostra de Y-Fe2O3 tratada por lh a 510°C está mostrado

na Figura 24. De acordo com os dados que aparecem na Figu-

ra 18, este tratamento deve provocar a transformação de cer

ca de 15% do oxido fêrrico y, em fração volumêtrica. No en

tanto, a intensidade da linha larga devida as partículas su

perparamagnêticas reduz-se de cerca de 75% em relação ao

espectro da amostra antes deste tratamento (Fig.13). Conti,

nuando o tratamento a 510°C, nota-se que apôs 6h a linha

larga já não aparece (Fig.25), existindo um espectro de 6

linhas composto pela superposição dos espectros das fases

a e Y do oxido férrico. Deve-se notar (item 3.1.3; Fig.21)

que uma amostra submetida a um tratamento por lh a 510°C

ainda se encontra no primeiro estágio da transformação, en-

quanto que após 6h ã mesma temperatura já se encontra no

segundo estágio. Deste modo, o estágio I na Figura 21 ê de

vido principalmente â transformação de partículas pequenas

(grupo A ) , ao passo que o estágio II é devido exclusivamen-

te â transformação de partículas grandes (grupo B).

3,3 - Difração de Raios-X

A Equação (13) (p.19) , obtida a partir dos resul-

tados de Goto2 *, indica que a reação Y~Fe2Oj -»• o-FejO^ não

deve ocorrer para temperaturas maiores que aproximadamente

490°C. No entanto, o espectro de difração de raios-X áe

uma amostra de y-Fe2°2 tratada por 19h a 510°C apresenta os

mesmos picos de difração que o espectro de uma amostra tra-
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Figura 24 - Espectro Môssbauer a temperatura ambiente de
t d F O t t d lh 510°C

p
uma amostra de y-

p
tratada por lh a 510°C.
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â
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Figura 25 - Espectro Môssbauer â temperatura ambiente de
uma amostra de Y-Fe2O3 tratada por 6h a 510°C.
Nota: Devido â diferença na fonte empregada, a
largura de linha intrínseca neste espectro ê
muito menor que nos espectros anteriores.
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tada por 120h a 470°C, e que são os picos previstos para uma

mistura das fases a e y d o oxido ferrico. Os tempos de tra-

tamento foram escolhidos para que a fração transformada fos-

se aproximadamente a mesma.

Estes resultados são incompatíveis com a existên-

cia de um equilíbrio em torno de 490°C para a reação y-Fe2O3

•*• ct-Fe2O3. fi interessante observar, entretanto, que a 490°C

os resultados dos tratamentos isotérmicos apresentam uma

dispersão muito alta (item 3.1.2).
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IV - DISCUSSÃO

4.1 - Linhas de Difração Correspondentes S

Superestrutura do Y"Pe2°3

No espectro de difração de raios-X do material ob

tido no presente trabalho, as linhas de difração correspon-

dentes à superestrutura do y-Fe-O^ (item 2.2) apresentam-se

com largura muito menor que as"linhas devidas ã estrutura

do espinélio. Na figura de difração de elétrons por partí-

culas do grupo A (item 2.3) aparecem anéis correspondentes

ãs difrações do espinélio, ao passo que as difrações proibi^

das sõ aparecem como alguns pontos isolados. Estes dois

resultados sugerem que a intensidade das difrações proibi^

das é baixa para partículas do grupo A, o que pode se dever

ao seu pequeno tamanho em relação â célula unitária da su-

perestrutura. Assim, no caso de difração de raios-X, as

linhas associadas ã estrutura do espinélio refletiriam a

contribuição tanto de partículas pequenas (grupo A) quanto

de partículas grandes (grupo B), ao passo que as linhas as-

sociadas â superestrutura se deveriam apenas ãs partículas

grandes (grupo B). No caso da difração de elétrons, os pon

tos observados corresponderiam as maiores partículas do gru

po A.

52
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4.2 - A Transformação Y-FejO^ •+• o-PejO,

4.2.1 - Influência do Pré-Tratamento

Todas as amostras do material precipitado destina

das ao estudo da transformação yFe.O, •*• a-Fe-O, foram sub

metidas a um prê-tratamento por 48h a 250°C, de modo a oxi-

dar a Y~Fe2°3 toda a magnetita presente no material obtido.

Verificou-se que, na faixa 250°C-300°C, a temperatura usada

para este pré-tratamento não influi na energia de ativação

aparente da transformação y-Fe^O- + a-Fe2O3 (item 3.1.1).

4.2.2 - Influência do Tamanho de Partícula sobre
a Constante de Reação

As curvas de ressonância magnética de * amostras

submetidas a tratamentos isotérmicos mudam de forma ao lon-

go do tratamento, tornando-se mais assimétricas com a dimi-

nuição da fração residual da fase y. Isto pode se dever ao

fato de que a velocidade de reação é maior para as partícu-

las menores (grupo A). Com efeito, muitas destas partícu-

las são superparamagnéticas, e a curva de ressonância de

pôs de partículas superparamagnéticas é simétrica3"'35, en-

quanto que a curva de ressonância de pôs de partículas fer-

romagnêticas é normalmente assimétrica3'. Una tendência

da curva a tornar-se mais assimétrica indica, portanto, que

a transformação ocorre preferencialmente em partículas pe-

quenas. Esta observação é confirmada pelos resultados de

espectrometria Mossbauer, pois a fração de partículas super_

paramagnêticas de Y~Fe2°3 diminui mais rapidamente que a

1
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fração total de Y~Fe2O3 (item 3.2).

A transformação do material obtido neste trabalho

em ct-Fe2O3 pode ser descrita por equações cinéticas de pri-

meira ordem. A forma apresentada pelos gráficos do logarit

mo da fração residual de Y~Fe2O3 em função do tempo de per-

manência no forno sugerem que a transformação ocorre em

dois estágios, cada um descrito por uma equação de primeira

ordem. No primeiro estágio, de acordo com as observações

mencionadas no parcl^rafo anterior, transformam-se simulta-

neamente partículas dos grupos A e B, sendo que a transfor-

mação é mais rápida para partículas do grupo A. O segundo

estágio corresponde â transformação das partículas maiores
o

(grupo B), pois verifica-se por espectrometria Mòssbauer que

a fração de partículas do grupo A em amostras que se encon

tram neste estágio ê" muito pequena. Assim, a 'interseção

da reta que descreve o segundo estágio da transformação com

o eixo das ordenadas corresponde ao logaritmo da fração vo-

lumêtrica de y-FeJO- em partículas do grupo B no instante

inicial, fB (0):

í 0 >] (22)

Na Tabela 6 estão apresentadas as frações volumétricas de

Y-Fe2O3 em cada um dos dois grupos de partículas no instan

te inicial, calculadas utilizando-se os dados obtidos a

S10°C. Conhecidos estes valores, ê possível então calcular

a fração residual de Y~Fe2O3 em cada um dos dois grupos em

função do tempo acumulado de permanência no forno. A Figu-

ra 26 mostra, como exemplo, a variação do logaritmo natural
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- -0.5

--1.0

-1.5

Figura 26 - Logaritmo da fração residual de v~Fe2°3 em fun-
ção do tempo de permanência no forno a 510 C,pa_
ra cada grupo de partículas separadamente.
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da fração residual em cada grupo de partículas em função do

tempo de permanência a 510°C. Para cada um dos dois tipos

de partículas, observa-se que a relação ê linear, caracte-

rizando-se um processo de primeira ordem. Pode-se então

calcular as constantes de reação a 510°C para cada um dos

dois grupos de partículas através dos coeficientes angula-

res das retas. Os resultados estão apresentados na Tabela

6.

TABELA 6 - Frações volumetricas no instante inicial e cons-

tantes de reação para os dois grupos de particu-

' Ias.

Srupo f(0) kíh"1)

A 0,52 0,606

B 0,48 0,054

Verifica-se por esta tabela que, no material preparado,

os dois grupos apresentam aproximadamente a mesma fração vo

lumétrica e a relação entre as constantes de reação para o

grupo A e para o grupo B ê aproximadamente 11.

A variação da fração residual com o tempo de per-

manência também pode ser analisada por uma equação do tipo

Avrami I Eq.(11), p.5], A Figura 27 mostra o gráfico do ti-

po Avrami obtido com os valores da fração residual para ca-

da um dos dois grupos de partículas. O fato de ambas as
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10

Figura 27 - Logaritmo duplo do inverso da fração residual de

Y-Fe2®3 e m f^ção do logaritmo do tempo de perma^

nência ao forno a 510°C, para cada grupo de par-

tículas separadamente (gráfico tipo Avrami).

I
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retas serem paralelas e terem coeficiente angular proximo

de 1 é compatível com o emprego de equações de primeira or-

dem, pois a equação de Avrami com o parâmetro n igual a

1 ê idêntica a uma equação de primeira ordem. Note-se que

as Figuras 26 e 27 mostram apenas a auto-consistência da

hipótese de que a reação ê de primeira ordem, pois os valo-

res nelas empregados foram calculados supondo-se que é li-

near a variação do logaritmo natural da fração residual de

Y-Fe2O, com o tempo de tratamento (Fig.21).

4.2.3 - Fator de Freqüência

0 fator de freqüência da reação pode ser calcula-

do a partir de um gráfico do tipo Arrhenius, como o obtido

analisando-se os resultados por equações de primeira ordem

(Tabela 4). Os fatores de freqüência da reação calculados

para os dois estágios são ambos da ordem de 5 x 10 h~ .

Morrish e Sawatzky25 determinaram através de medidas de es-

pectrometria Mossbauer que o fator de freqüência para a
19 —1

reação é igual a 5 x 10 h para partículas aciculares e
23 —1a 2 x 10 h para partículas esféricas. A razão para esta

discrepância é desconhecida. Entretanto, o método usado no

presente trabalho ê intrinsecamente mais preciso que o usa-

do por aqueles pesquisadores, pois os espectros Mossbauer

das fases a e y d o oxido fêrrico são parcialmente superpos-

tos e apresentam intensidades comparáveis. Assim, para se-

parar os dois espectros, torna-se necessário recorrer a um

processo de simulação em computador, que pode introduzir um

erro apreciável nas medidas. Em outras palavras, é possí-

vel obter espectros bastante semelhantes combinando-se os
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espectros das fases a e Y em diferentes proporções.

4.2.4 - Energia de Ativação Aparente

A energia de ativação aparente para a transforma-

ção Y-FejO, •*• ct-FejOj foi determinada por um método que in

depende da relação funcional existente entre a velocidade

da reação e a fração transformada. Este método consiste na

determinação do tempo necessário para que a fração transfer

raada atinja um valor particular a uma dada temperatura I Eq.

(9) , p.4J. Existe porém uma restrição â sua aplicação: a

transformação deve ser isocinética, o que, em termos práti-

cos, significa que o valor da energia de ativação deve ser

independente do valor particular escolhido para a fração

transformada. Aplicando-se este método aos resultados exp£

rimentais obtidos, determina-se um valor de cerca de

201 kJ/mol (48 kcal/mol) (Tabela 2) para a energia de ativa

ção aparente da transformação. Este valor se situa no meio

da ampla faixa de valores mencionada na literatura (item 1.

2.5). Verifica-se que a transformação é realmente isociné-

tica, pois a diferença entre os valores máximo e mínimo de

energia de ativação calculados é menor que o erro estatlsti^

co.

A energia de ativação aparente também foi determi.

nada utilizando-se a análise dos resultados experimentais

por equações de primeira ordem. Os valores encontrados pa-

ra os dois estágios são bem próximos entre si, situando-se

dentro da faixa de valores obtidos pela aplicação do método

geral.
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Estas duas determinações independentes da energia

de ativação indicam que a transformação Y-Fe2O- -* ct-Fe2O3

pode ser descrita por uma equação de primeira ordem e que

a energia de ativação aparente para esta transformação não

depende do tamanho das partículas de y-FeJ°2'

O valor determinado para a energia de ativação

aparente da transformação assemelha-se ao valor da energia

de ativação para a difusão de Ions de ferro na magnetita,

que está entre37 188 kJ/mol (45 kcal/mol) e 204 kJ/mol

(48,8 kcal/mol). A energia de ativação para a difusão de

Ions de oxigênio na magnetita é 3 S 71 kj/mol (17 kcal/mol).

Não existem dados disponíveis sobre a auto-difusão na magu£

mita, pois em temperaturas nas quais é mensurável o fenômes

no de difusão jâ ocorre a transformação Y~Fe2O3 •> a-Fe2O3.

Assim, a comparação foi feita com o material que* apresenta

a estrutura mais próxima da maguemita para o qual existem da

dos sobre difusão disponíveis, que ê a magnetita.

4.2.5 - Mecanismo de Controle

0 mecanismo de controle da transformação de magu£

mita em hematita deve'estar de acordo com quatro efeitos ob_

servados experimentalmente neste trabalho. Em primeiro lu-

gar, a transformação em cada grupo de partículas deve ser

descrita por uma equação cinêtica de primeira ordem (itens

3.1.3 e 4.2.2). Em segundo lugar, o tempo de incubação da

reação, se existir, é bem menor que 30 minutos (item 3.1.2).

Em terceiro lugar, a energia de ativação aparente deve ser

independente do tamanho de partícula, dentro da faixa inves_
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tigada (item 4.2.4). Por último, a razão entre as constan-

tes de reação para partículas do grupo A e para partículas

do grupo B deve ser da ordem de 11 (item 4.2.4).

Um modelo que esta de acordo com estas observa-

ções experimentais é o de nucleação na superfície das partjt

cuias com saturação de sítios". Segundo este modelo, a

fração residual apôs um intervalo de tempo 1: a uma dada tem

peratura é:

fR « exp (- SyY t) (23)

onde S ê a ãrea superficial das partículas por unidade de

volume e £ a velocidade de propagação da interface. Logo,

a equação cinética associada a este modelo ê típica de um

processo de primeira ordem. Além disso, a saturação dos s£

tios de nucleação nos primeiros instantes ê compatível com

a inexistência de um tempo de incubação mensurável. Final-

mente, se o mesmo mecanismo é válido para os dois tipos de

partículas presentes no material, a relação entre as cons -

tantes de reação para os dois grupos de partículas deve ser

igual ã relação entre os fatores Sv. No caso de partículas

esféricas, esta relação é dada por:

Sv ( A ) rBv - —2_ (24)
SV(B) rA

Os diâmetros médios das partículas em cada grupo foram esti

mados por microscopia eletrônica (item 2.3) como sendo 150
o _

e 1500 A. Logo, a relação entre os fatores S v para as par

tleuIas dos grupos A e B é da ordem de 10, aproximando-se
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da relação entre as constantes de reação:

— â - - — 2 - - io (25)
kB rA

É possível ainda estimar a velocidade de propagação da in-

terface entre as duas fases, Com efeito, a partir da Equa-

ção (23), pode-se escrever que:

k « SyY (26)

Utilizando-se os valores obtidos neste trabalho, verifica-

se que a velocidade de propagação da interface a 510°C é

aproximadamente:

Y - 30 Ah"1 (27)

Este valor ê compatível com os resultados experimentais ob-

tidos, pois permite prever que uma partícula com cerca de

150 A de diâmetro estará ii

de 2,5 horas (Figura 21).

o
150 A de diâmetro estará inteiramente transformada em cerca



V - RESUMO E CONCLUSÕES

O método empregado para a preparação do material

ê simples, permitindo a obtenção de yFe2O~ sob a forma de

partículas eguiaxiais de elevada pureza. Existe a possibi-

lidade de precipitação simultânea de Fe,O., que no entanto

pode ser totalmente oxidado a yFe-O- por um tratamento a

uma temperatura da ordem de 250°C. Sob as condições de pre

cipitação empregadas, obteve-se um pó com partículas aproxi^

madamente equiaxiais distribuídas em dois grupos com tama-

nhos acentuadamente diferentes. 0 tamanho médio das parti-
o

cuias menores (grupo A) situa-se entre 100 e 150 A, enquan-

to que o tamanho médio das partículas maiores (grupo E) é

de cerca de 1500 A. A fração volumêtrica de ^ - F ^ ^ ein ca~

da grupo é aproximadamente 0,5.

Devido ãs propriedades magnéticas apresentadas pe_

Ias fases a e y do oxido férrico, a ressonância magnética

se aplica bem ao estudo da transformação y~Fe2O3 -*• o-Fe203.

Esta técnica de análise de transformações de fases revelou-

se simples e capaz de detectar os estágios iniciais da trans_

formação.
m

A transformação isotérmica da fase y na fase a

do oxido férrico foi estudada em sete temperaturas na faixa

de 450°C a 550°C. Verificou-se que;

1) Para todas as temperaturas de tratamento, o

Y-PCjO, transforma-se irreversivelmente em

63
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I 2) 0 tempo de incubação para a reação, se existir,
f
j é muito menor que os menores tempos de tratamen

, to isotérmico usados neste trabalho (30 minu-

* tos).

3) Pré-tratamentos na faixa de 250°C a 300°C não

influem na energia de ativação aparente da rea-

1 ção.

- 4) A transformação pode ser descrita em cada gru-

\ po de partículas por uma equação cinética de

' primeira ordem.

j 5) A transformação ocorre em dois estágios. 0 priL

meiro estagio corresponde ã transformação si-

multânea de partículas dos grupos A e Bf sendo

que a transformação ê mais rápida para partícu-

las do grupo A; o segundo corresponde ã trans-

formação de partículas apenas do grupo B. A

razão entre as constantes de reação para o gru-

po A e para o grupo B é aproximadamente 11, o

que corresponde â razão entre os raios das par-

tículas do grupo B e do grupo A.

6) A energia de ativação aparente para a reação é

de cerca de 201 kJ/mol (48 kcal/mol). Os valo

res foram obtidos por dois métodos independeu -

tes, situando-se todos dentro da faixa de erro

estatístico. A energia de ativação aparente in

depende do tamanho de partícula e da temperatu-

ra, pelo menos no material e na faixa de tempe-

raturas investigados. Além disso, aproxima-se
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da energia de ativação para a difusão de íons

de ferro na magnetita.

7) A transformação ê isocinética.

8) A reação ê controlada por crescimento, e a nu-

cleação ocorre preferencialmente na superfície

das partículas de y-Fe-O,.

O estudo da transformação y-Fe^O, "*" a""Fe2°3 a P r e ~

senta interesse não apenas tecnológico, por ser o y-Fe^O-

.largamente empregado na fabricação de fitas de gravação mag-

nética, como também interesse científico, pois o y-Fe2O3

está presente em quantidades significativas no solo de Mar-

te1*0, de modo que o conhecimento desta fase do oxido férrico

ê importante no estudo da formação deste planeta.

O método de analise de transformações isotêrmicas

por ressonância magnética é simples e sensível, adequando-se

ao estudo de reações como a de transformação da fase y na

fase a do oxido férrico, quando o sinal de uma das fases é

muito mais forte que o das outras fases envolvidas na rea-

ção. No entanto, também é possível aplicar o método ao es-

tudo de transformações em que tal relação de intensidades

não é observada.

1 [



APÊNDICE A

CALCULO DA RELAÇÃO I /!„

Era amostras ferromagnêticas, a intensidade do si-

nal, e conseqüentemente a ãrea sob a curva de absorção de

ressonância magnética, é diretamente proporcional30 ao mo-

mento magnético de saturação do material, M . Em uma amos-
s

tra que contenha tanto a fase ylM = 1,4 x 10 A/m)13 quan-
s

to a fase ct(M = 78 A/m) 1 3, a curva de absorção é composta

de duas curvas parcialmente superpostas, sendo a relação

de intensidades dada por:

*Y m 1,4 x 104f = 180 f (A x)

I a 78(l-f) 1-f

onde f_ ê a fração volumêtri ca de Y*"Fe2°3«

Para que a curva de absorção possa ser considera-

da como devida apenas ao Y'F^O^, Pode~se arbitrar uma rela

ção como:

I
. —*- > 10 (A.2)

Das relações (A.I) e (A.2), vi-se que a intensidade da cur-

va de absorção da amostra é diretamente proporcional ã fra-

ção de y-Fe-O, desde que esta atenda à relação:

f 2 0,052 (A.3)
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APÊNDICE B

PROGRAMA PARA CALCULO DA

FRAÇÃO RESIDUAL DE Y-Fe2°3

B.l - Introdução

Basicamente, este programa calcula a área sob uma

curva de absorção de ressonância magnética a partir de sua

primeira derivada, que é a curva obtida em um espectrometro

que opera no modo de detecção sfncrona.

A primeira etapa consiste em definir N segmentos

de amplitude B, como ilustrado na Figura 17 (p. 36) ,cons_

truindo-se uma tabela com os valores das ordenadas da curva

nos pontos médios de cada segmento. Estes valores formam

um conjunto YL, definido por:

~l

YL • (YL(R) | 8 - 1, H} (B.l)

O primeiro momento da curva de ressonância, M, é dado pelo

somatório9 2:

• .N

M • i B2 y (N - 2R + 1) YL(R) (B.2)

É possível provar32 que a área sob a curva de absorção é nu

mericamente igual ao primeiro momento da curva de ressonân-

cia. Além disso, para que se possa comparar duas curvas de

absorção, estas devem ser obtidas sob as mesmas condições

de operação, podendo-se variar apenas o ganho do espectrôme

tro, C. Levando em conta esta correção, a área sob a curva
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de absorção pode ser definida por:

(B.3)

O programa foi desenvolvido para determinar a fra_

ção residual de y-Fe-O, após um dado tratamento isotérmico.

Como explicado no item 2.5, esta fração pode ser calculada

comparando-se as áreas sob as curvas de absorção da amostra

antes e depois do tratamento térmico. Assim, o programa

calcula as frações residuais de y-Fe-O, e m u m a amostra sub-

metida a sucessivos tratamentos isotêrmicos, utilizando co-

mo dados de entrada os conjuntos YL, os valores do ganho do

espectrometro e os tempos de permanência no forno.
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B.2 - Descrição do Programa. Exemplos.

Descrição das variáveis empregadas:

As três primeiras variáveis são parâmetros operacionais do

programa, que devem ser comuns a todas as curvas a serem

processadas.

Variável Descrição

N Número de segmentos empregados.

B Amplitude dos segmentos, medida em unida-

des de campo magnético.

AMP Amplitude da curva de ressonância (diferen

ça entre as ordenadas dos picos), medida

em unidades arbitrárias.

J Número de ordem de cada tratamento isotêr-

mico.

R Número de ordem de um segmento sobre o ei-

xo de campo magnéticoj(Pig.17) dentro de

cada tratamento isotérmico.

YL(R) Valor da ordenada da curva de ressonância

no ponto médio do segmento de ordem R, me-

dido em unidades arbitrárias.

C(J) Ganho do espectrômetro usado para traçar a

curva referente ao tratamento de ordem J,

medido em unidades arbitrárias. Qualquer

outra correção do valor da área sob uma

curva de absorção pode ser introduzida ne£

ta variável.
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Variável Descrição

T(J) Tempo acumulado de permanência no for

no, após o tratamento de ordem J.

Listagem do programa:

A listagem dos comandos é apresentada em três colunas. A

primeira, com 4 algarismos, é o endereço do comando. A se-

gunda é o código mnemônico do comando. A terceira, com

dois algarismos, ê o código numérico do comando. O programa

foi montado para um raicro-computador HP-9810 A, com os se-

guintes equipamentos:

Mathematics ROM

Peripheral Control ROM

HP-9862 A PLOTTER

Maquina de escrever FACIT

(com a interface correspondente)

Caso a máquina de escrever não esteja disponível, os coman-

dos assinalados com um asterisco â direita do código numéri

co devem ser substituídos.

0000—FMT 42 0009—CNT—-47 0017— 4 04*

0001— 4 04 0010—CLX 37 0018— 1 01*

0002— . 21 0011—XTO 23 0019— 5 05*

0003— 1 01 0012— 0 00 0020—FMT 42*

0004— 0 00 0013— 2 02 0021—SFL 54*

0005— . 21 0014— 0 00 0022—CLR 20*

0006— 2 02 0015—STP 41 0023— B 66*

0007—CNT 47 0016—FMT 42* 0024—CNT 47*

0008—CNT 47
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0025 34*

0026—SPL 54*

0027—PNT 45*

0028—SPL 54*

0029—CLR 20*

0030—PMT 42*

0031—XTO 23

0032— 0 00

0033— 2 02

0034— 1 01

0035—STP 41

0036—FMT 42*

0037— 4 04*

0038— 1 01*

0039— 5 05*

0040—FMT 42*

0041— N 73*

0042—CNT 47*

0043 34*

0044—SPL 54*

0045—PNT 45*

0046—SPL 54*

0047—CLR 20*

0048—FMT 42*

0049—XTO 23

0050— 0 00

0051— 0 00

0052— 2 02

0053—XTO 23

0054— 0 00

0055— 2 02

0056— 2 02

0057—CLX 37

0058—XTO 23

0059— 0 00

0060— 0 00

0061— 1 01

0062—CNT 47

0063—CNT 47

0064—CNT 47

0065—STP 41

0066—FMT 42*

0067— 4 04*

0068— 1 01*

0069— 5 05*

0070—FMT 42*

0071— A 62*

0072— M —70*

0073— ir 56*

0074 34*

0075—CNT 47*

0076—SFL 54*

0077—PNT 45*

0078—SFL 54*

0079—CLR 20*

0080—GTO 44*

0081—CLR 20*

0082—FMT 42*

0083— UP 27

0084— 2 02

0085—DIV 35

0086— DN 25

0087—XTO 23

0088— 0 00

0089— 0 00

0090— 4 04

0091—CHS 32

0092—XTO 23

0093— 0 00

0094— 0 00

0095— 3 — 0 3

0096—CNT 47

0097—CNT 47

0098—CNT 47

0099—CNT 47

0100— 1 01

0101—XTO 23

0102— + 33

0103— 0 00

0104— 2 02

0105— 0 -

0106—XFR-

0107— 0 -

0108— 2 -

0109— 0 -

0110—FMT-

0111— 4 -

0112— 1 -

0113— 5 -

0114—FMT-

0115— J -

0116—CNT-

0117

0118—SPL-

0119—PNT-

0120—SFL-

0121—CLR—

0122—FMT-

0123—CNT—

0124—CNT—

0125—CLX-

0126—XTO—

0127— 4 —

0128—CNT—

0129—ÇNT—

0130— 1 —

0131—XTO—

0132— + —

0133— a —

0134—CNT—

0135— a —

0136— UP—

0137— UP—

0138—CNT—

0139—CNT—

0140—STP—

0141—XEY-

0142— UP—

0143— 2 —

0144—XFR—

-00

-67

-00

-02

—00

-42*

-04*

-01*

-05*

-42*

-75*

-47*

-34*

-54*

-45*

-54*

-20*

-42*

-47

-47

-37

-23

-13

-47

-47

-01

-23

-33

-13

-47

-13

-27

-27

-47

-47

-41

30

-27

-02

-67



0145—DIV 35

0146— 0 00

0147— 2 02

0148— 2 02

0149—l/X 17

0150—X<Y 52

0151—RUP 22

0152—CHS 32

0153—RUP 22

0154—RUP 22

0155— 3 03

0156— 0 00

0157—XTO 23

0158— + 33

0159— a 13

0160—RUP 22

0161—XEY 30

0162—YTO-—40

0163—IND 31

0164— a 13

0165—CNT 47

0166—CNT 47

0167—CNT 47

0168—CNT 47

0169—CNT 47

0170—XTO—-23

0171 34

0172— a 13

0173—XFR 67

0174— 0 00

0175— 2 02

0176— 2 02

0177—RUP 22

0178—X<Y 52

0179— 0 00

0180— 1 01

0181— 3 03

0182— 0 00

0183—CNT 47

018*—CNT 47

0185

0186

0187

0188

0189

0190

0191

0192

0193

0194

0195-

0196-

0197'

0198-

0199-

0200-

0201-

0202-

0203-

0204-

0205-

0206-

0207-

0208-

0209-

0210-

0211-

0212-

0213-

0214-

J215-

0216-

0217-

0218-

0219-

0220-

0221-

0222-

0223-

0224-

— 3 03

— 0 00

—XTO 23

— a 13

--CNT 47

— 1 01

—XTO 23

— + 33

— a 13

—XFR 67

—IND 31

— a 13

— UP 27

—CNT 47

—CNT 47

— 3 03

— 0 00

—CHS 32

—XFR 67
.- + 33

— a 13

— UP 27

—RUP 22

—RUP 22

— K 55

—FMT 42

— DN 25

—CNT—47

—CNT 47

—CNT—47

— DN 25

-XFR 67
.- o 00

— 2 02

— 2 — 0 2

-XEY—30

-X<Y 52

— 0 00

— 1 01

— 9 11

0225

0226

0227

0228

0229

0230

0231

0232

0233

0234

0235

0236

0237-

0238

0239-

0240'

0241-

0242-

0243-

0244-

0245-

0246-

0247-

0248-

0249-

0250-

C251-

0252-

0253-

0254-

0255-

0256-

0257-

0258-

0259-

0260-

0261-

0262-

0263-

0264-

— o -
—CNT-

—CNT—

—CNT—

—CNT-

—STP-

-IFG-
- O -
._ 3 -.
.- 2 -
- O -
—CNT—
—CNT—
-CNT—
—CNT—
.- 3 -.

- O -

-XTO—

- a —

-CLX-

-XTO—

- b -

-CNT—

-CNT—

-CN11 —

-FMT—

- 1 —

- 5 —

-FMT—

-XFR—

- L —

-SFL—

-FMT—

-CNT—
- 1 —

-XTO—

,- a —,

-XTO—

72

—00

—47

—47

—47

-47

—41

-43

—00

—03

-02

—00

—47

-47

-47

-47

-03

-00

-23

-13

-37

-23

-14

-47

-*V

-47

-42*

-04*

-01*

-05*

-42*

-67*

-72*

54*

42*

47

01

23

33

13
23

•*->. • • • — i ^ a



0265— + 33

0266— b 14

0267—XPR 67

0268—IND 31

0269— a 13

0270—FMT 42*

0271— 4 04*

0272— 1 01*

0273— 5 05*

0274—PUT 45*

0275— b 14

0276— DP 27

0277— 1 01

0278— 0 00

0279—X>Y 53

0280— 0 — 0 0

0281— 3 —03

0282— 0 00

0283— 0 00

0284—FMT 42*

0285— 4 04*

0286— 1 01*

0287— 5 05*

0288—FMT 42*

0289—SPL 54*

0290—CLR 20*

0291—FMT 42*

0292--CLX 37

0293—XTO 23

0294— b 14

0295—CNT 47

0296—CNT 47

0297—CNT 47

0298—CNT 47

0299—CNT 47

0300— a 13

0301— UP 27

0302— 3 03

0303— 0 00

0304 34

0305—XFR 67

0306— 0 00

0307— 2 02

0308— 2 02

0309—XEY 30

0310—X<Y—52

0311— 0 00

0312— 2 02

0313— 6 06

0314— 0 00

0315—GTO 44

0316— 0 00

0317— 3 03

0318— 3 03

0319— 0 00

0320—XTO 23

0321— a 13

0322— 3 03

0323— 0 00

0324—XTO 23

0325— + 33 •

0326— a 13

0327— YE 24

0328—IND 31

0329— a 13

0330—STP 41

0331—IFG 43

0332— 0 00

0333— 3 03

0334— 2 02

0335— 0 00

0336—CNT 47

0337—CNT 47

0338—CNT 47

0339—CNT 47

0340—FMT 42

0341— 4 04

0342— . 21

0343— 2 02

0344— 0 00

0345

0346

0347

0348

0349

0350

0351

0352

0353

0354-

0355-

0356

0357-

0358-

0359-

0360-

0361-

0362-

0363-

0364-

0365-

0366-

0367-

0368-

0369-

0370-

0371-

0372-

0373-

0374-

0375-

0376-

0377-

0378

0379-

0380

0381-

0382-

0383-

0384

73

- . 21

—GTO 44

-CLX 37

—XTO 23

- b 14

- 3 03

- 0 00

-XTO 23

- a 13

-CNT 47

- 1 01

-XTO 23

- + 33

- a 13

-CNT 47

- a 13

- UP 27

- 3 03

- 0 00

34

- 2 02

_CHS 32

- X 36

- 1 01

- + 33

-XFR 67

- 0 00

- 2 02

- 2 02

- + 33

-XFR 67

-IND 31

- a 13

X 36

-YTO 40

+ 33

- b 14

-CNT 47

-XFR 67

0 00

1
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0385— 2 02

0386— 2 02

0387— UP 27

0388— a 13

0389— UP 27

0390— 3 — 0 3

0391— 0 00

0392 34

0393— DN 25

0394—X<Y 52

0395— 0 00

0396— 3 03

0397— 5 05

0398— 5 05

0399—CNT 47

0400—CNT 47

0401—CNT 47

0402—CNT 47

0403—CNT 47

0404—CNT 47

0405— b 14

0406— UP 27

0407— 2 02

0408—DIV 35

0409—XFR 67

0410— 0 00

0411— 2 02

0412— 1 01

0413—XSQ 12
0414— X 36

0415— DN 25

0416—FMT 42*

0417— 4 04*

0418— 1 01*

0419— 5 05*

0420—FMT 42*

0421—SFL 54*

0422—CLR 20*

0423— M 70*

0424—CNT 47*

0425 34*

0426—SFL 54*

0427—PNT 45*

0428—SFL 54*

0429—CLR 20*

0430—FMT 42*

0431— UP 27

0432—XTO 23

0433— b 14

0434—CNT 47

0435—CNT 47

0436—CNT 47

0437—CNT 47

0438—CNT 47

0439—CNT 47

0440—STP 41

0441—FMT 42*

0442— 4 04*

0443— 1 01*

0444— 5 05*

0445—FMT 42*

0446— C 61*

0447—CNT 47*

0448 34*

0449—SFL 54*

0450—PNT 45*

0451—SFL 54*

0452—CLR 20*

0453—FMT 42*

0454— UP 27

0455—XFR 67

0456— 0 —-00

0457— 2 02

0458— 0 00

0459— UP 27

0460— 1 01

0461—X<Y 52

0462— 0 00

0463— 4 04

0464— 8 10

0465— 0 00

0466—CNT 47

0467— DN 25

0468—YTO 40

0469— 0 00

0470— 2 02

0471— 3 03

0472— b 14

0473—XTO 23

0474— 0 00

0475— 2 02

0476— 4 04

0477— UP 27

0478—CNT 47

0479—CNT 47

0480— DN 25

0481— b 14

0482—DIV 35

0483—XFR 67

C484— 0 00

0485— 2 02

0486— 3 03

0487—DIV 35

0488— DN 25

0489—1/X 17

0490—FMT 42*

0491— 4 04*

0492— 1 01*

0493— 5 05*

0494—FMT 42*

0495— A 62*

0496—CNT 47*

0497 34*

0498—SFL 54*

0499—PNT 45*

0500—SFL 54*

0501—CLR- 20*

0502—FMT 42*

0503— UP 27

0504—XFR 67
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0505— 0 00 0522—SPL 54* 0539—FMT 42*

0506— 2 02 0523—CLR 20* 0540—XTO 23*

0507— 4 04 0524—FMT 42* 0541—CNT 47*

0508—DIV 35 0525—STP 41 0542 34*

0509—YTO 40 0526— UP 27 0543—SFL 54*

0510— b 14 0527— UP 27 0544—PNT 45*

0511— DN 25 0528—FMT 42 0545—SFL 54*

0512—PMT 42* 0529— 4 04 0546—CLR 20*

0513— 4 — 0 4 * 0530— . 21 0547—GTO 44*

0514— 1 01* 0531— 1 01 0548—CLR 20*

.0515— 5 05* 0532— 0 00 0549—FMT 42*

0516—FMT 42* 0533— . 21 0550—GTO 44

0517— F 16* 0534— 2 02 0551— 0 00

0518—CNT 47* 0535-FMT 42* 0552— 1 01

0519 34* 0536— 4 04* 0553— 0 00

0520—SFL 54* 0537— 1 01* 0554— 0 00

0521—PNT 45* 0538— 5 05* 0555—END 46

1
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Seqüência de operações:

O primeiro conjunto de dados a ser processado deve ser o re

ferente â amostra antes do inicio dos tratamentos isotérmi-

cos. Apôs processar todos os conjuntos referentes a uma

amostra, deve-se repetir toda a seqüência de operações para

a amostra seguinte.

Na coluna "PASSO" aparece entre parênteses o endereço ini-

cial do passo em questão.

PASSO

1

(0010)

2

(0125)

3

(0185)

DESCRIÇÃO COMANDO

Entrada e impressão dos pa- B •*• x*

rãmetros comuns.

N •+ X

CNT

A M P •*• X

CNT

Entrada dos módulos das or- |YL(R) |<*X

. . . . CNT

denadas da curva de resso-

nância. Qualquer erro pode

ser corrigido apôs o passo

3.

Traçado da curva de ressonân

cia. O computador é transfe-

rido automaticamente para es_

te passo apôs a última opera

ção no passo 2. Se for dete£

tado algum erro na entrada

de dados, siga o procedimen-

to do passo 3a. Em caso con-
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PASSO

3a

(0320)

DESCRIÇÃO ' COMANDO

trário, aperte CNT para tran£ YL(R) -»• y

ferir para o passo 4.

Correção de possíveis erros

na entrada dos valores de

YL. R é o número de ordem

do segmento para o qual o

valor de YL esta errado e

YL(R) ê o valor correto des_

ta ordenada. Este procedi-

mento pode ser repetido tan

tas vezes quantas forem ne-

cessárias. Para retornar ã

seqüência normal de opera-

ção, pode-se:

ou

ou

R • x

SFL

CNT

traçar de nova a

curva (passo 3)

transferir para

o passo 4

transferir para

o passo 5

GTO
0185

CNT

GTO

0240

CNT

CNT
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8

1
PASSO .DESCRIÇÃO

4 .Impressão do conjunto YL.

(0240) Se for detectado algum

erro na entrada de dados,

siga o procedimento do

passo 3a. Em caso contra

rio, aperte CNT para trans_

ferir para o passo 5.

COMANDO

5

(0340)

6

(0440)

7

(0525)

Impressão do primeiro mo-

mento, M(J).

Impressão do ganho, C(J),

da área, A(J), e da fração

residual, F(J).

Impressão do tempo de per-

manência no forno, T(J).

C(J) •+ x

CNT

T(J) •• x

CNT

Para processar um novo coii

junto de dados da mesma a-

mostra, siga normalmente a

seqüência a partir do pas-

so 2.

Para iniciar o processamen^

to de uma outra amostra,si^

ga a seqüência a partir do

passo 1.

GTO

END

CNT

*B •*• x significa colocar o valor da variável IJ no registro

x.
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Exemplo:

A Figura B.l mostra o formato da saída pela máquina de es-

crever de um exemplo simples de utilização do programa. A

Figura B.2 mostra as curvas traçadas pelo PLOTTER para este

exemplo.

B -
N -

AMP-

J -

YL
M -

C -

A -

F -

T -

J -

YL
M -

C -

A -
F -

T -

100.00

6.00

10.00

1.00

1.00 2.00

1.700000000+05

1.000000000+00

1.700000000+05

1.000000000+00

0.00

2.00

1.00 1.50

1.275000000+05

2.000000000+00.

6.375000000+04

3.750000000-01

1.00

J - 3.00

5.00 -4.00 -3.00 -1.00

4.00 -3,50 -2.00 -0.50

Figura B.l - Formato da saída pela máquina de escrever.
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J-1

Figura B,2 - Curvas traçadas pelo PLOTTER.



APÊNDICE C

CALCULO DO VOLUME CRÍTICO DE UMA PARTÍCULA

PARA QUE ELA APRESENTE SUPERPARAMAGNETISMO

Em uma partícula esférica de um material ferroma£

nético, a energia interna varia com a orientação do vetor

magnetização em relação aos eixos cristalinos. Na ausência

de campo magnético externo, o vetor magnetização está orien

tado ao longo de uma das direções para as quais a energia é

mínima, chamadas de direções de fácil magnetização. 0 fenô

meno de superparamagnetismo esta associado a flutuações ter

micas da direção do vetor magnetização. Existem duas condJL

ções para que uma partícula seja superparamagnêtica. A pri,

meira é que a energia térmica seja comparável a barreira de

energia entre as direções de fácil magnetização.' A segunda

é que o tempo de relaxação para a mudança de orientação do

vetor magnetização é muito menor que o tempo característico

da medida.

A uma dada temperatura, existe um volume critico

abaixo do qual as partículas são superparamagnéticas. Este

volume deve ser tal que as duas condições acima mencionadas

sejam satisfeitas. Para atender â primeira condição, deve-

se comparar a energia térmica com a barreira de energia en-

tre as direções de fácil magnetização. Esta depende do vo-

lume da partícula, da constante de anisotropia cristalina

e de um fator geométrico"l. Para atender ã segunda condi-

ção, deve-se calcular o tempo de relaxação, !_, dado pela

equação*2:
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To - (1/ef) exp (EB/RT) (C.I)

onde £ ê ura fator geométrico, £ é a freqüência de Larmor do

vetor nagnetização em torno do campo efetivo no interior da

partícula e E_ a barreira de energia entre as direções de

fácil magnetização. Este tempo deve ser comparado com o

tempo característico da medida que, no caso do efeito

Môssbauer"2, ê o inverso da freqüência de Larmor do spin nu

clear de um núcleo de Fe , ou seja, 2,5 x 10 s.

No caso do oxido fêrrico, o volume crítico à tem-

peratura ambiente tanto para a fase a quanto para a fase y

ê determinado pela segunda condição. O valor obtido para o
o o

raio crítico da fase o ê 70 A, e para a fase y á 100 A.
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