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RESUMO

le _
Construing» -«HP^MMW^MfcSVerfeâvce um calorlmetro adi aba

tico, destinado â medidas de calor específico de pequenas amoj>

trás (- 150mg). Foram realizadas medidas de 6 a 120K, em cristais

mistos de KCN:KC1, visando-se com isso observar a evolução da trar

sição de fase antiferroelétrica - que ocorre a 83K no KCN puro. A

partir dos resultados experimentais, obteve-se o valor da tempere

tura critica de transição de fase em algumas concentrações e, cons

tatou-se, que esta desaparece com apenas 10% de Cl" na mistura

Este resultado é interpretado em termos de uma mudança na barrei-

ra de potencial cristalina.



ABSTRACT

an adiabatic calorimeter
t

to perform specific heat measurements of small samples (- 150mg).

The measurements were taken from 6 to 120K, in KCNrKCl mixed

crystals, in order to observe the evolution of the antiferroeletric

phase transition - that occurs at 83K in KCN pure. From the

experimental results waMíMMâ the values of the phase transition

critical temperature}, for some particular concentrations of the

mixture, and it was detected that this phase transition disappears

with only 10% of Cl~. This result is explained in terms of a change

of the potential wells in the crystal.
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1 - INTRODUÇÃO

Este trabalho surgiu de 2 motivações distintas: a

meira delas, implantar em nosso laboratório um equipamento para

medidas de calor específico, a baixas temperaturas. Apesar de

uma medida conceitualmente simples, e muito importante, ela ê

feita em poucos laboratórios, pois requer diversos cuidados expe

rimentais e muito trabalho.

Por outro lado, seguiu-se a linha de pesquisa do gru-

po - estudo de compostos de cianetos, por diferentes técnicas ex

perimentais, principalmente EPR e Ótica.

Os cianetos alcalinos fazem parte de um grupo de cris

tais do tipo M+{XY)~", onde M é um metal alcalino e (XY) ~ um radi

cal molecular. Fenômenos interessantes ocorrem nestes compostos,

devido ao movimento de rotação do radical (XY) . Descobriu-se que

este movimento é responsável pelo aparecimento de transições de

fase, quando o composto é resfriado.

Mais recentemente, passou-se ao estudo de cristais mis

tos de cianetos halogenetos alcalinos, como conseqüência do crês

cente desenvolvimento, das técnicas de crescimento de cristais

Estes cristais sio do tipo MCNV:MY, , onde Y i um halogênio ou
ff

ainda,M1CNX:M2CN,_X, onde M^ e K2
 s^° m e t a i s alcalinos diferentes.

De um modo geral, os cianetos mistos forair. até ho

je pouco estudados, principalmente do ponto de vista teórico

Resta ainda muito trabalho experimental a ser feito, e estamos

longe de obter um modelo teórico unificado, que explique os di

versos resultados jã obtidos.



Um dos aspectos estudados nestes cristais, é o compor

tamento da transição de fase ferroelãstica, que ocorre em todos

cianetos alcalinos - NaCN, KCN, RbCN e CaCN. Observou-se experi-

mentalmente que esta transição desaparece abaixo de uma certa

concentração de CN~.

No KCN e NaCN ocorre uma segunda transição de fase, a

temperaturas mais baixas, onde ocorre o ordenamento dos dipolos

elétricos CN~, o comportamento desta transição de fase nos cris-

tais mistos não foi estudado diretamente até hoje. Esta transi-

ção é de natureza antxferroeletrica, não senão tampouco bem com

preendida nem nos cianetos puros.

0 objetivo deste trabalho é o estudo da evolução da

transição de fase antiferroelétrica em cristais mistos de KCNrKCl.

Neste sentido, justifica-se a realização de medidas de calor es-

pecifico; esta medida é uma das que melhor caracteriza uma tran-

sição de fase, e ainda não foi efetuada em nenhum cianeto haloge

neto alcalino, na faixa de baixas temperaturas.

Podemos ainda acrescentar, que abaixo da Ia transição

de fase os cianetos tem uma aparência leitosa , impedindo completa-

mente a realização de medidas óticas.

Na maior parte das discussões contidas neste trabalho,

daremos ênfase a resultados de calor específico, oeste modo, in-

troduziremos no capitulo 2, alguns aspectos básicos sobre teo-

ria, medida e propriedades do calor específico, necessários a

compreensão das informações contidas nos demais capítulos.

No capítulo 3, discutiremos algumas das propriedades

do KCN puro. Diversos capítulos de teses já foram escritos sobre



este cristal; tentaremos fazer aqui uma pequena revisão de suas

características estruturais, com ênfase em resultados de calor

especifico e relativos a transição de fase antiferroeletrica ,

conforme o objetivo deste trabalho.

No capitulo 4, apresentaremos algumas das informa-

ções existentes sobre as transições de fase e ordenamento mole-

cular nos cianetos halogenetos alralinos. Em particular, os re-

sultados de resposta dielétrica foram discutidos detalhadamente,

por terem sido utilizados diretamente na discussão dos nossos re

suitados.

A seguir, no capítulo 5, descreveremos o sistema por

nós desenvolvido, destinado as medidas de calor específico. Co-

mo de costume em teses experimentais, as diversas dificuldades

encontradas foram responsáveis por grande parte do tempo de tra

balho.

Finalmente, no capítulo 6, apresentaremos os resulta

dos de calor específico da mistura KCNrKCl. Obteve-se a varia-

ção da temperatura crítica da transição de fase antiferroelétri

ca, em função da concentração, ainda não conhecida em nenhum

outro cianeto misto.

O desaparecimento desta transição, observado neste

trabalho, foi explicado de forma qualitativa em termos de uma

mudança nas barreiras de potencial cristalina. Contudo, esta in

terpretação não passa de una hipótese especulativa, podendo ou

não ser comprovada com auxílio de outros resultados.



2 - CONSIDERAÇÕES SOBRE CALOR ESPECÍFICO

2.1. Definição Termodinâmica e Tratamento Estatístico

Considere um sistema macroscópico cujo macro-estado ê

determinado pela temperatura T do sistema e um conjunto de ou-

tros parâmetros y (por ex. volume ou pressão). Suponha que, uma

pequena quantidade de calor dQ ê acrescentada ao sistema, manten-

do os parâmetros y constantes. Isto acarretaria numa variação de

temperatura dT, que depende da natureza do sistema.

Podemos definir a razão

li» N H C (1)

como a capacidade térmica do sistema. O índice y é mantido para

especificar os parâmetros mantidos fixos.

Obviamente C depende da quantidade de matéria contida

no sistema. Ê, então, conveniente definirmos o calor específico

como

C = — C , calor específico por mol, ou
y n v

C = - C , calor específico por grama.
y m y

O calor especifico (por mol ou por grama) não depende

da massa da substância, porém pode depender de quais parâmetros y



foram mantidos constantes.

Quando um certo sistema esta num determinado macro-es-

tado podemos determinar 2 quantidades: C , calor especifico mo-

lar a volume constante e C , calor específico molar a pressão cons

tante:

3T
H = entalpia

-
3T

U = energia interna

Como H = U + PV, C > Cv.

Uma relação termodinâmica entre C e C é dada por

- Cv = — . VT
Am

onde XT
1 VJ_

V 3p
é o coeficiente de compressibilidade i-

sotérmica.

1 9V
a — — —

V 3T

é o coeficiente de expansão térmica.

A relação entre C e C y é importante uma vez que cálcu

Ics de mecânica estatística são mais simples com C e experimental

nante temos acesso a C (condições de pressão constante, p. ex. vã

cuo) .

No caso de sólidos, a diferença entre C e C é de al-

guns % a temperatura ambiente. Esta diferença diminui com a tempe



ratura e é desprezível abaixo de 100K, pois os efeitos de dilata

ção desaparecem.

A termodinâmica permite essencialmente definir um fenô

meno, porém é preciso passar a escala microscópica para nelhcr

compreendê-lo. Em diversos casos, devido ao elevado número de par

ticuias, é necessária a utilização de técnicas de Mecânica Esta

tística.

Â uma temperatura constante T, um número de partícu-

las situadas em níveis de energia E. podem ser tratadas como um

ensemble canônico, caracterizado pela função de partição Z (ou so

ma sobre estados) dada por

Z = l
i

onde k 5 constante de Boltzman

y 5 soma sobre todos níveis considerados

g. = degenerência de cacia nível

A energia livre de Helmoltz A pode ser escrita en

função da função de partição como

A = -kT lnZ

e o calor específico a volume constante é dado por

.2
-T « kT - ^

V 3T'



Para avaliar o calor especifico é preciso definir a

soma sobre estados para cada tipo de movimento dentro de um sóli-

do. Em geral, os movimentos que contribuem para a energia térmica

do sistema são: vibrações da rede (fonons), predominante a. bai-

xas temperaturas; vibrações internas, e rotações, excitadas a tem

peraturas mais altas. No caso geral, podem haver contribuições do

calor específico devidn ao movimento de elétrons -. em metais -, de

vido a diferentes tipos de defeitos de estrutura/ ou contribuições

magnéticas.

Se admitirmos que os movimentos se dão de forma inde-

pendente, a energia do sistema pode ser decomposta-em termos dis-

tintas, cada qual relacionado a um tipo de movimento-.

Logo,

ZTot•

Cv Tot - l «Va - (2)

isto é, o calor específico total é a soma das diversas contribui-

•ções do calor específico.

*
2.2. Calor Específico Devido a Vibrações da Rede

Consideremos um ensemble de um número grande de partí-

culas, por exemplo os rN átomos de um sólido, onde cada molécula

contém r átomos. Na aproximação harmônica, as vibrações do sólido

são resultantes de um conjunto-de 3rN osciladores harmônicos in-
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dependentes.

Os níveis de energia de um oscilador harmônico são

dados por E R = (n+l/2)fuij ./kT, e a função de partição se escreve

zi = I expO(n+l/2)tWkf]
n=0

kT)

Para todo o sólido temos

3rN
i pL kT) l

i=l i

e com auxilio da eq. (4) obtemos

^ L l"wp"l e

C v = (3)

Como os diversos modos de oscilação u>. formam um es-

pectro quase continuo, é mais conveniente substituir o somatório

por uma integral. Para isto, devemos definir uma grandeza g(u)c^

representando o número de modos de vibração contidos no interval o

entre u e w+dw.

Como o espectro é finito,gU) deve satisfazer a condi-

ção de normalização

(Ui

(w)dw = 3rN (4)



e o calor especifico, a volume constante, fica dado por

t

v i0 U (e
1

"Ríü/kT

e

Podemos, então, ver que o problema fundamental no cál-

culo do calor especifico devido a vibrações .da rede é conhecer a

função g(u), que representa a densidade dos modos de vibração. Es_

ta função está diretamente relacionada a relação de dispersão de

fonons do sólido.

A) Modelo-de Einstein •: . .

Einstein considerou o sólido como um ensemble de 3r!C

osciladores independentes, todos com a mesma freqüência o-,. Neste

caso, a função g(u) é dada por uma função delta de dirac, isto é,

= 3rN

Substituindo-se na eq. (5) obtemos o calor especifico

de Einstein,

CV(T) = 3rNk ECx) (6)

onde E(x) = * e -> , x
kT

Este resultado foi o primeiro que explicou o fato ôo

calor especifico tender a zero a baixas temperaturas como sendo
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um fenômeno quãntico, apesar de não coincidir com dados experimen

tais. 0 modelo de Einstein é utilizado até hoje para se represen-

tar a contribuição do calor especifico devido ao ramo ótico da

relação de dispersão, em redes diatônicas, e, também, em proble-

mas de vibrações e rotações moleculares.

A temperaturas suficientemente altas temos x << 1 ,

lgo, C y = órNk de acordo com o modelo clássico de Dulong e Petit.

Para o caso r=2 - como nos halogenetos alcalinos - temos C = 11.92

cal/mol.K.

B) Modelo de Debye

Para DeJLye (1912) o sólido se comporta como um meio

contínuo isotrõpico. A densidade de estados é obtida substituindo

todos os ramos da relação de dispersão u vs. k, por uma relação

de dispersão linear (u = ck).

Assumindo, agora, que existem 2 modos transversais de

vibração e 1 modo longitudinal, chega-se a relação

onde u D é a freqüência de corte, obtida pela condição de normali-

zação dada pela eq. (4) .

Substituindo-se novamente na eq. (5) obtemos o calor

especifico de Debye, dado por

CV(T) « 3rNk D(x0) (7)
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com D(x0) = A
Y 3 , x .,2x0 'o (e -1)

kT

onde Q é a chamada temperatura de Debye e D(x0) a função de Debye

para um sólido tridimensional.

Este modelo no limite de temperaturas altas (T >> 9_),

recai no resultado de Dulong-Petit. A baixas temperaturas (T «©D>

obtemos a lei T de Debye,

- -2-|3 =C__ = rNk i^í- -2-|3 = r (464.4) U - ) 3 cai/mol.K.5 lV V

Este resultado está exatamente de acordo com diversos

dados experimentais, no limite T < 0D/10. Isto ocorre pois, ã tem-

peraturas suficientemente baixas, o ramo acústico da relação da

dispersão pode ser sempre aproximado por uma reta.

O valor de £>D é obtido ajustando-se a expressão (13;

eir. medidas de calor especifico a baixas teir.paraturas. Na prática

porém, é comum ajustar-se esta expressão eir. toda faixa de ter.pera

tura, permitindo a variação de íD core a temperatura. Não há ne-

nhum significado físico nesta relação, poréir. ela pode ser útil

(8)para tratar graficamente certos resultados experimentais.

A temperatura de Debye pode ser vista como a ter.peratu

ra que separa a região de baixas temperaturas, onde um trataxr.ento

quântico é necessário, âa região de altas temperaturas onde valtir.

os resultados clássicos. "• ' "'•'

Todas as informações contidas nas primeiras duas se-
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ções deste capitulo, fazem parte de diversos livros texto õe Esta

do Sólido e Mecânica Estatística.

2-3. Medida de Calor Específico

Calor específico é, em principio, uma grandeza fácil

de ser medida. r»e acordo com a definição termodinâmica dá-se uma

certa quantidade de calor âQ a amostra, dissipada por efeito Jou

le numa resistência (aquecedor), e mede-se a variação de tempera-

tura AT. A relação entre essas grandezas é definida como o calor

especifico a temperatura média T

C(T) = 42 (8)
AT

Porém, na prática, existem diversos cuidados experimen

tais que devem ser tomados, tornando a medida bastante trabalhosa.

Chamaremos de blindagem térmica o ambiente isotérmico

que envolve a amostra. Existem diversos métodos de medida de ca-

lor específico, que diferem basicamente no contato térmico entre

a amostra e a blindagem térmica. Uma revisão dos principais meto

dos de medida é encontrada na referência (1).

No método adiabático, a amostra deve estar o melhor

possível isolada da blindagem térmica. Apesar das dificuldades ex

perimentais, este ê o método de medida mais preciso, apropriado

para amostras de capacidade térmica grande. Existem contudo, meto

dos nao adiabáticos, como o método de relaxação, onde a amostra

esta ligada termicamente a blindagem. Estes tipos de medidas são
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constantemente utilizados abaixo de 1K. Neste trabalho, todas as

medidas foram feitas utilizando-se o método adiabático.

Analisaremos agora, como se dã o fluxo de calor entre

a amostra, o porta-amostra e a blindagem térmica. O contato tér-

mico entre o conjunto do porta-amostra e da amostra é caracteri-

zado por uma condutividsde térmica k^ e uma constante de equilí-

brio térmico x^, associada ao tempo necessário para a temperatn-

ra da amostra entrar em equilíbrio térmico com a blindagem; k2 e

T2 são as mesmas grandezas,agora associadas ao equilíbrio térmi-

co entre a amostra e o porta-amostra, e dependem também da condu

tividade térmica da amostra. •.. ... - -.-u-.. -

Nas condições ideais de funcionamento adiabático, ou

seja, quando não há trocas de calor ocma blindagem, a variação da

temperatura com tempo, de uma amostra que recebe um pulso de ca-

lor de duração t,, está representada na figura Ia.

Porém, na prática, é impossível isolar completamente a

amostra da blindagem. O principal caminho de condução de calor

são os fios ligados ao pcrta anostra. A condutância térmica k,t

de um fio de resastividade térmica p(T), comprimento £ e área

de sessão reta A é dada por

kw = A/lp (T) (9)

ou seja, para obtermos una condutãncia térraica pequena devemos

utilizar fios finos, longos e cs resistividade térir.ica grande.

A equação de condução de calor, neste caso, fica sendo
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T = To + ATe"
t/Tl , (10)

isto é, a temperatura da amostra (T) varia exponencialmente até

atingir a temperatura da blindagem (To). A constante de tempo de

decaimento T, é dada por

Tl = (Ca + C
P.a

) / kv

onde C - capacidade térmica da amostra, e

C ~ capacidade térmica do porta amostra

A fim de descontar a condução de calor entre a amos;

trás e blindagem, devemos monitorar a variação de temperatura da

amostra antes e depois do aquecimento. De acordo com a eq. (10),

esta variação é exponencial. Porém, se T, for suficientemente

grande comparado ao tempo de aquecimento, a exponencial pode ser

aproximada por uma reta. Neste caso, podemos prolongar a varia-

ção da temperatura com tempo, conforme representado na figura lb.

Obtemos assim as temperaturas inicial e final "ideais", num tem-

po t, a ser determinado.

Até aqui forair. desprezados os efeitos causados pela

constante de tempo interna T,- Porém, a má difusividade térmica

da amostra, e a má condutividade térmica entre a amostra e o por

ta-amostra, podem impedir a estabilização da temperatura após (e

durante) o pulso de calor. A fim de evitar este inconveniente, o

tempo de duração do pulso deve ser sempre varias vezes maior que

a constante de equilíbrio interna T 2* 0 efeito causado por T 2 na



T . • -

t=O 1

Temperaturo

Tempo

Tempo

(C)

Tempo
t -0 t

Fig. 1 - Variação da temperatura em função do tempo, de uir.a anos-

tra que recebe uir. pulso de calor.

a) Caso ideal,
b) Trocas de calor com a blindagem

c) Efeito de T 2 e. Lei das Áreas.



16

evolução da temperatura é notado na parte curva da figura lc.

Resumindo, devemos ter t, grande e t, pequeno. Each-

nann et ai , apresentaram una relação entre t, e t, para o ne

todo adiabático dada por

5 T-J > duração do pulso > 5 T51

que bem representa as condições impostas neste método.

Outros cuidados devem ser tomados a fim de aumentar a

acurácia da medida: o primeiro deles consiste na utilização da

chamada Lei das Areas. Conforme representado nas figuras lb e lc,

as correções devido a trocas de calor com a blindagem são feitas

exrapolando-se a variação da temperatura antes e depois do pul-

so de calor. Toma-se então, a variação de temperatura AT em ui?.

instante t.

Resta saber como determinar o instante t. Quando as

taxas de variação da temperatura com tempo antes e depois do pul

so não diferem muito, toma-se t como sendo a metade do tempo de

aquecimento. Porém, a temperaturas mais baixas, onde as condi-

ções de funcionamento adiabático não são bem satisfeitas, deve-se

escolher t de acordo com a chamada Lei das Ãreas* ' . Neste caso,

c tempo t deve ser tomado de forma que as áreas assinaladas na

figura lc sejam iguais, pois assim, a energia total trocada com

c banho térmico, é a mesma antes e depois de t.

Outra correção que se faz necessária é devido a entra

ãa na amostra de parte do calor dissipado nos fios que levam a

corrente do aquecedor. Conforme demonstrado por Guinnings e West ,
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pode-se admitir que metade do calor dissipado nos fios entra na

amostra e a outra metade é perdida para a blindagem. Como a po-

tência fornecida ã amostra pelo pulso é medida com quatro fios -

medindo-se a corrente que passa pelo aquecedor e a tensão sobre

os terminais no porta-amostra -, essa correção é feita automati-

camente niedindo-se a tensão entre un terminal no porta-amostra e

outro na blindagem. Desta forma, ir.ede-se a potência dissipada no

aquecedor e em um dos fios que leva corrente a amostra.

Finalmente, devemos ressaltar que não estamos medindo

o calor especifico numa dada temperatura T, mas sim, o calor es-

pecifico num intervalo de temperatura fit. Quando a curva C vs. T

não apresenta singularidades, o incremento de temperatura num da

do ponto, de calor especifico não ceve exceder 5% do valor da tens

peraturà âa amestra. Poro-, pr5>:ir.o a transições de fase o calor

especifico tem uraa variação brusca com a temperatura, podendo a-

té divergir. Neste caso, a fim de determinar com precisão o va-

lor da temperatura critica T deve-se dar incrementos de tempera

tura tão pequenos quanto possível.

2.4. Anoir.alias de Calor Específico'

Diversos tipos de fenômenos são responsáveis pela exis

tência de uir riximo, na variação ão calor especifico cor. a terape

ratura. Quando, num dado sistema., temos um nútrero finito de ní-

veis de energia, ocorre a char.aca Anomalia Schottky. Keste case,

temos uma anomalia de calor especifico associada a ur. fenômeno não

cooperativo. 0 mesmo ocorre com o calor específico rotacional de

certas moléculas, porém este fenôneno já é tão bem conhecido, que
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não é mais tratado conto uma anomalia. Vale ressaltar que, a seu

tempo, os modelos de Debye e Einstein foram considerados como ano

nalias de calor específico.

Fenômenos cooperativos, como transições de fase, são

tambérr. responsáveis por picos de calor especifico. Diversos fenõ

menos se enquadram nesta categoria, como o alinhamento de dipo-

los magnéticos (spins) no ferromagnetismo, supercondutividade em

sistemas eletrônicos e transições estruturais ordem-desordem. A

ferroeletricidade e a ferroeIasticidade são em diversos aspectos

análogas do ferromaçnetismo.

Consideremos agora, sistemas onde podem ocorrer transi,

ções de fase tipo orcen-desordem, como os átomos de uma liga ,

distribuídos aleatoriar.ente através dos sítios da rede. Ao resfriar

nos o sistema, a 3a Lei da Termodinâmica prevê o aparecimento de

um estado ordenado, com uma diminuição de entropia. Porém, em

diversos casos, a distribuição aleatória é mantida devido a bar-

reiras de potencial inter-atômicas. 0 sistena fica então, congela

do nur estado desordenado.

Em outros casos, o sistema pode diminuir sua entropia,

assumindo uma forma cristalina ordenada. Este tipo de transforma-

ção é acompanhada por modificações estruturais, elétricas e térini

cas, no sistema. 0 pico na curva de calor especifico tem o fo£

nato tipo x, observado em fenômenos cooperativos.

A variação cie entropia, associada a uma transição de fa-

se pode ser facilmente obtida a partir da curva ôe calor específi^

co do sistema. Combinando-se as relações termodinâmicas
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= w e C =

T T

e integrando, temos

^2 lnT2
- dT = I C d(lnT) (12)

Ou seja, a variação de entropia do sistema (AS) é pro-

porcional a área sob a curva de calor especifico, com a temperatu

ra -em escala logaritmica. Em transições de fase do tipo ordem-de-

sordem, a variação de entropia esta diretamente relacionada ao

número de graus de liberdade "congelados" na transição. Neste caso,

medidas de calor específico err. muito contribuem para o conhecijnen

to da estrutura do material.
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3 - 0 CRISTAL DE CIANETO DE POTÁSSIO

Muito ja se escreveu nos últimos anos sobre o KCN e

muito ainda se desconhece sobre ele. Este cristal tem sido alvo

de ama série de trabalhos, utilizando-se diferentes técnicas ex-

perimentais e modelos teóricos. Os diversos estudos visam melhor

compreender os mecanismos de transição de fase e, também, a obten

ção-<3e informações sobre sua estrutura cristalina nas diversas

faixas de temperatura. Em particular, as propriedades do radical

CH~ desempenham um papel fundamental nas diferentes fases crista

linas. • •..•-•. ..

Neste capitulo, apresentaremos primeirai.iente, algumas

das principais características já conhecidas do KCN. A seguir ,

analisaremos a curva de calor específico deste cristal, explica-

da através de um modelo simples apresentado no mesmo trabalho.

0 movimento de rotaçio vinculada do radical CN~ foi

tratado separadamente devido ã sua contribuição nos resultados ce

calor especifico e, por conter, importantes resultados sobre as

barreiras de potencial. Finalmente, discutiremos o mecanismo de

interação responsável pela ordenação dipolar elétrica, observada

a baixas temperaturas.

3.1. Estrutura Cristalina e Transições de Fase

0 cianeto de potássio consiste de um ion esférico K~

e um radical elipsoidal CN~ (em forma de "charuto"). Uma das
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características que despertou a atenção no estudo deste cristal,

é o fato de possuir uma estrutura cúbica a temperatura ambiente,

semelhante a dos halogenetos alcalinos. Este comportamento não

era esperado devido as assimetrias do radical CN~.

0 CN possui um tensor dipolo elástico, devido ao for-

mato do radical, e um vetor òipolo elétrico devido a assimetrias

na distribuição de cargas. São as interações elásticas e elétri^

cas, as responsáveis pelo aparecimento, de transições de fase ti-

po ordem-desordem e pelas diversas estruturas cristalinas obser-

vadas, descritas a seguir. ..

Podemos descrever a fase cúbica (acima de 168K) como

sendo resultante do movimento de rotação vinculada do CN , no

caii.po cristalino cúbico, que apresenta máximos e mínimos de po-

tencial. Medidas de difração de neutrons em monocristais 'I;' e ere

amostras policristalinas(s), não estabeleceram se as direções de

mínimo de potencial são as direções <100> e <110>, ou as dire

ções <111>. Nesta fase, as rápidas reorientações do CN~ se cance

Iam, dando origeni a simetria cúbica observada.

A estrutura diatõmica do radicsl CN introduz graus ás

liberdade adicionais ao sistema. Os modos vibracionais do radi

cal (a - 2080 CIT. ) estão fora da faixa de freqüência de foncns,

niodos trar.slacior.sis. já e freqüência dos modos rotacionais Í10G

- 200 cm ) coincide com a freqüência de fonons; podemos, então,

esperar fortes efeitos de acoplamenro. entre estes 2 modos^6).

Quando o cristal ê resfriado, este acoplarr.ento é res-

ponsável pelo aparecimento de uma transição de fase de primeira

ordem, do tipo ferroelástica. Esta transição ocorre a 168K no



22

KCN (e 288K no NaCN). Os radicais CN~ ficam preferencialmente a-

linhados, paralelos a direção flip] da célula cúbica (eixo b ou

direçio [lOCf) da célula ortorrôrnbica) . Este alinhamento produz

cisalhamento e contração na célula cúbica, dando origem a uma

estrutura ortorrômbica, representada na figura 2.

A transição de fase cúbica-ortorrõmbica implica em

um abaixamento da simetria da rede, com formação de domínios^7*.

Estes domínios são birrefringentes e estão randomicamente orien-

tados, tornando o cristal opaco devido ao forte espalhamento de

luz. Medidas de calor especifico , constante dielétrica ' ,

raio X e outras, apresentam um comportamento singular na tem

peratura crítica de transição T , e confirmam o fenômeno de his-

terèjis têrrdca, característico de uma transição de fase de pri-

meira ordem e compatível com o aparecimento de domínios.

Na fase intermediária (83 - 168K), ocorre o ordenamen-

to do tensor dipolo elástico CN~ porém, o sistema continua de-

sordenado con relação ao dipolo elétrico ("ponta e cauda") do

radical. Desta forma, o dipolo elétrico médio em cada sitio da

rede é nulo. Os radicais continuam seu movimento de rotação vin-

culado, em um potencial cujas direções de mínimos são paralelas

ao eixo b da célula ortorrôrrbica. A existência de outras dire-

ções de mínimo de potencial será discutida na seção seguinte.

Continuando-se o resfriamento do cristal, a freqüência

de reorientação do CK~ diminui, ou seja, o tempo em que o radi.

cal fica em cada uir.a das orientações aumenta. Isto faz com que

o tempo de correlação entre os dipolos elétricos aumente, tornan

do a interação dipolar elétrica cada vez mais importante.



23

[ooi]

[lio] D'o]

o= 4.22 A

b= 5.07 Â

c= 6-13 Â

a- 7 9.5°

Pig. 2 - Estrutura cristalina do KCN, na fase ortorrômbica inter-

mediária.
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A 83K no KCN (e 172K no NaCN) ocorre uma nova transi-
ts)

çao de fase , de segunda ordem, caracterizada por um ordenamen

to gradual do vetor dipolo elétrico dos radicais CN~, e gerando

uma fase totalmente ordenada a baixas temperaturas.

Resultados experimentais ' concluiram que a natu-

reza do ordenamento é antiferroelétrica, porém os mecanismos de

interação responsáveis pela transição de fase são ainda pouco

conhecidos. Alguns destes possíveis mecanismos serão discutidos

no final deste capítulo-

3.2. Calor Específico do KCN

O calor específico do KCN, representado na figura 3 ,

(8)foi medido em 1965 por Suga e colaboradores . observou-se a

existência de 2 picos na curva: o calor específico diverge a 168K

e apresenta uma singularidade a 83K, caracterizando, deste modo,

a existência de 2 transições de fase, de primeira e segunda or-

dem respectivamente.

A anomalia a 83K ocorre numa faixa grande de temperatu

ras e tem o formato tipo X , característico de processos coope-

rativos. Este trabalho foi o primeiro a detectar experimentalmen

te a existência desta transição de fase.

A partir da área sob os picos na curva de calor especí

fico, obteve-se a variação de entropia (AS) associada a cada uma

das transições de fase; na primeira transição de fase AS = R In 2.7

(tomado como aproximadamente R In4), e na segunda transição

AS - R In2. Este resultado difere do obtido na referência (28) ,

onde temos AS = R In2.1, na primeira transição de fase.
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Se os átomos de um dado sistema podem escolher entre

r configurações possíveis, a entropia orientacional do sistema é

S = R lnr. Conforme o discutido na seção 1.4, a variação de en-

tropia numa transição de fase do tipo ordem-desordem está rela-

cionada ao número de graus de liberdade congelados na transi-

ção.

Suga, interpretou seus resultados a partir de um mode-

lo simples, qualitativamente de acordo com as informações dadas

no inicio deste capitulo: a entropia na fase cúbica é S = R In8 ,

pois o CN~ possui 8 orientações de mínimo de potencial, ao longo

das direções <111>. Na primeira transição de fase, os radicais

congelam numa dada orientação, podendo ainda efetuar saltos de

180°. O número de graus do libere1..-:cie do sistema t divivido por

4, logo AS = R In4. Os dois çraus õe liberdade restantes conge

Iam gradualmente numa segunda transição de fase, cuja variação de

entropia é AS = R In2.

A maior dificuldade encontrada na obtenção destes valo

res é separar a contribuição das transições de fase do calor es-

pecifico. Isto foi feito neste case, a partir do gráfico de

Sr . vs. Terr.oeratura (Gr * T; .

A seguir, o calor aspscífico rotacional é obtido des-

contando-se a contribuição transiacional; esta é por sua vez ,

obtida a partir dos gráficos de £. K T do KC1 e KBr. Apesar ca

arbitrariedacie deste método, forarr. obtidos importantes

sobre o movimente de rotação do radical CN~, que apresar.tarer.cs

seção seguinte.

Medidas de calor específico forara tairbim realizadas em
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outros cianetos alcalinos. No NaCN^ ', observou-se também a

existência de 2 transições de fase, â temperaturas mais altas

Isto ocorre porque a rede do NaCN é menor, diminuindo a distân

cia entre os radicais CN e aunentando a interação entre eles

(12) —

No PbCN e CsCNv ', observou-se apenas uma transição de

fase porém, estes resultados não são conclusivos sobre a inexis-

tência da segunda transição. No RbCK a temperatura crítica • de

transição, Tc =. 110KVí difere do valor obtido por constante dî

elétrica 1'.', T̂ - = 132K. Esta diferença deve-se, provavelmente ,

a impurezas no cristal, que podem ser responsáveis pelo desapare

cimento da segunda transição de fase neste cristal.-

3.3. Rotação Vinculada do Radical CN

O estudo do movimento de rotação vinculada do radical

CN em cianetos alcalinos é extremamente importante na análise

dos resultados de calor específico. Este estudo se faz necessá-

rio, a fim de se obter a contribuição rotacional do calor especi.

fico, fornecendo informações sobre a barreira de potencial do

campo cristalino.

' 0 calor específico rotacional do KCN foi estudado teo

ricamente por Smith . Kepstindo o desenvolvimento feito nes-

te trabalho, vamos primeiramente, obter a contribuição transla-

crional (vibrações da rede), e, a seguir, tentar obter informações

sobre a contribuição rotacional nas diversas fases.

Na fase cúbica, acima de 168K, a contribuição das vi

brações ao rede do calor específico é estimada utilizando-se uma
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combinação dos modelos de Debye e Einstein. Como nos halogenetos

alcalinos, existem 3 graus de liberdade para as vibrações do ã-

nion em fase com o cãtion, representadas por uma função de Debye,

e 3 graus de liberdade para as vibrações em oposição de fase ,

representadas por uma função de Einstein.

Temes então.

C(vib. da rede) = 3D|—j + 3E í—]

onde D e E representam as funções de Debye e Einstein definidas

nas eqs. (6) e (7), e e, e ©2 são as temperaturas característi-

cas de Debye e Einstein, respectivamente.

">s valores de e, e 0 2 foram obtidos a partir de una

relação empírica, válida para todos halogenetos alcalinos, que

envolve o ponto de fusão do composto, sua massa molecular e o

volume da célula unitária. Para o KCN na fase cúbica, terr.os

6, == 159K e &2 ~ 207K- Na fase ortorrômbica, 0. muda para 138K.

Já a contribuição rotacional não pode ser representada

por uma única expressão analítica em toda faixa de temperaturas.

Isto deve-se a aproximações feitas na forma e no valor da barrejL

ra de potencial, que vincula as rotações.

O melhor modelo teórico para um rotor vinculado b i -

dimensional foi obtido por Stepakoff e Coulter , com uma bar-

reira de potencial do tÍDO

V = VQ/2 (1-cos 2©), (13)
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isto é, com 2 mínimos de potencial. A freqüência de libração se

relaciona a altura da barreira pela expressão

f = - ÍV O/2I)
1 / 2 (14)

onde'1 é o momento de inércia do rotor.

Neste trabalho, foi obtida uma expressão analítica

C(x), para o calor especifico associado ao movimento de rotação

vinculada, em função de x = VQ/kTv Esta relação está representa-

da na figura 4 para valores particulares de V e I.

Para x pequeno - barreira de potencial pequena* alta

temperatura - a função C(x) tende a R cal/mol.K, valor obtido pa

ra o rotor .' ivre bidimensional, pelo teore-a da equiparti^So.

Para x grande - barreira de potencial grande, baixa

temperatura - C(x) tende ao valor dado por um oscilador hamônico

quântico. Neste caso, o radical CN~ deixa de executar um movimen

to de rotação vinculada e passa a oscilar dentro do poço de po-

tencial. Na faixa intermediária, o calor especifico do rotor a-

tinge um máximo, coir. uir. valor acima de 2R cal/mol.K.

Smith, enccntrou uz: resultado com as nessas caracter!s_

ticas, para o calor especifico rotacional do K-K, representado na

figura *5. Este gráfico foi obtido, utilizando-se o modelo de

Devonshire D' no campo cristalino octaédrico, ou seja, com 8

ndnimos de potencial. 0 valor da barreira de potencial encontra-

do por Smith s V = C.054 eV, válido para a fase cúbica.

Suga, obteve, o mesmo resultado nesta fase. Neste caso,

o calor específico rotacional obtido experimentalmente foi ajus-
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tado pela expressão de Stepakoff, com uma barreira de potencial

VQ = 0.06 eV.

Podemos observar na figura 5, que mesno a temperatura

ambiente, o calor especifico rotacional do KCN ê consideravelmen

te maior que R cal/moi.K, ou seja, o moviir.ento co radical CN~ . ~~.

poôe ser representado por um rotor livre. Isto, reforça o mode

Io de rápidas reorientaçoes do radical, entre as posições de

mínimo de potencial.

Abaixo de 40K, o CN executa um movimento de libra-

ção dentro do poço de potencial. Neste caso, a contribuição rota

cional do calor especifico pode ser representada por uma função

de Einstein, ou seja.

f3lC (rotacional) = 2E; — : ,

onde O, = 260K. A freqüência de oscilação obtida por Smith ,

180 cm" , esta próxima do valor de 160 cm" , obtido por Suga

De acordo com a expressão (14), isto eqüivale a uma barreira de

potencial VQ = 0,32 eV, para a faixa de baixas temperaturas.

Na faixa intermediária, entre 40 e 168K, não foi poss_í

vel encontrar uma expressão analítica para o calor específico ro

tacional do KCN, mesmo utilizando-se o formalismo de Stepakoff ,

pois a barreira de potencial nuda de valor nesta faixa de tempe-

ratura. Não se sabe até o momento como se processa a mudança no

potencial; existem indicações que esta se dã continuamente1 ,

porém podem haver também discontinuidades nas transições de fase.

Analisaremos agora, alguns dos aspectos do movimento de
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reorientaçlo dos radicais CN~, na fase ortorrõmbica entre 83 e

158K. Conforme ressaltado no início do capítulo, nesta fase exis

te um alinhamento preferencial do dipolo elástico CK~, porém o

sistema continua desordenado env relação ao dipolo elétrico do

radical. Se consiãerarnass o modelo de barreira de potencial cora

2 posições de íúíniirio, devs-rtos esperar saltes õo radical CN~ por

ângulos de 180°, pouco prováveis de ocorrer .

A partir do espectro de EPR do ion molecular HCNÍ7'16)

- que se concerta de forma semelhante ao CN~ - , conclui-sé que as

4 direções <111> da célula ortorrõmbica possuem um mínimo de

energia um pouco acima do mínimo de energia das direções [1QQ3 e

[lOCf] (eixo b) . A diferença entre esses mínimos de energia é

£E = 7,4 mev.

Conclui-se então, que o alinhamento do radical CK~ não

é somente ao longo do eixo b, nas sim, um alinhamento dinâmico

dos dipolos elásticos, entre as direções <111> e as direções \}0Õ]

e [lOCf]. O CN~ se reorienta rapidamente entre estas direções ,

permanecendo nais tempo nas direções [lOOj e [ÍOOj - Este mecanis

no, permite compreender a possibilidade de inversão do dipolo e-

létrico, mesmo na lase ordenada elasticamente. Nesta fase, a

reorientação ocorre através das direções <111> intermediárias.

Devemos ainda ressaltar, que o valor de LE = 7.4 mev

corresponde a temperatura de 86K, muito próxima da temperatura da

segunda transição de fase. Entende-se então, que quanão a ener-

gia térmica for menor que a diferença de energia entre as dire-

ções <111> e o eixo b, não há mais possibilidade de inversão

do dipolo elétrico CN", gerando uma fase totalmente ordenada.
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3.4. A Fase Antiferroelétrica

A natureza da interação responsável pala transiçlo de

fase a 83K, e pela ordeir. dipolar elétrica existente no KCN, tem

sido alvo de apenas alguns trabalhos, experimentais e teóricos .

Em principio, os dipolos podem estar dispostos numa configuração

paraleia-ferroelétrica (FE) ou em alguma das configuiações anti-

paralelas-antiferroelitricas (AFE) possíveis.

(19)

Experiências de espalhamento Raman indicaram que o

estado fundamental do KCN* e NaCN é do tipo antiferroelêtrico

Mais tarde, medidas de difração de neutrons confirmaram este

ordenamento, e concluiram que o dipolo do centro da célula uni tá

ria ortorrômbica está disposto antiparalelo aos dipolos das ex-

tremidades (estado AFEO).
(9)

Conforme levantado primeiramente por Matsuo et ai ,

e confirmado por dos Santos et ai , se considerarmos somente

a interação dipolar elétrica entre os radicais CN , numa rede ri

gida, obtemos erradamente um estado fundamental FE. Devemos en-

tão investigar, que outro tipo de interação é responsável pelo

aparecimento do estado AFEQ.

Conforme descrito anteriormente, as interações elãsti

cas são de extrema importância no comportamento do KCN. Dos San-

tos et ai, propõem era seu trabalho um hamiltoniano de interação,

contendo a interação dipolar elétrica entre os radicais CN~, e

uma interação elástica residual, restrita a primeiros vizinhos

do londo dó eixo a. Este modelo não é realista, pois prevê um

estado fundamental AFE diferente do observado experimentalmente.
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(22)

Pire e Vilfan , apresentaram o primeiro modelo teó-

rico que prevê corretamente o estado AFE , considerando que a

rede formada pelos radicais CN~ e pelos cátions K+ § deformãvel.

Logo, além da interação dipolar elétrica entre os radicais CN~ ,

devemos considerar as interações entre o radical CN~ e os dipo-

los elétricos induzidos, criados pelo deslocamento das cargas do

radical CN~ e dos cátions K+ de suas posições de equilíbrio.

Medidas recentes de difração de neutrons' ' , confirca

ram um deslocamento do cation no KCN de 0.07A ao longo do eixo b

não constatando porém nenhum deslocamento do CN~ de sua posição

de equilíbrio.
(21» )

Com base nestes resultados, Koiller et ai , propuse

ram um modelo que também prevê corretamente o estado AFE . Neste

trabalho é feito o cálculo das energias associadas a cada ur.a

das configurações AFE possíveis, em função do deslocamento A do

cation na rede. A partir de valores de A > 0.01°, o estado AFE

é o mais favorável energeticamente. Este valor corresponde a me-

nos de 1% de distorção ao longo do eixo b. Em A = 0.07A, a ener-

gia do estado AFE é consideravelmente menor que a de qualquer

outra configuração.

A partir dos resultados aqui apresentados, podemos es-

perar que o mecanismo dominante no ordenamento dos radicais C.~-

numa fase antiferroeletrica, provêm de uma interação dipolar ele

trica indireta. Esta interação ocorre devido ao aparecimento dr

um dipolo elétrico induzido, proveniente de deslocamentos do cá-

tion na rede.
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4 - CRISTAIS MISTOS DE CIANETOS HALOGENETOS ALCALINOS

O radical CN pode substituir os lons Br", Cl" ou l"~

em qualquer proporção x, formando cristais mistos perfeitos do

tipo KCN :KC1. , entre halogenetos alcalinos e cianetos alcali-

nos puros. Podemos então, realizar um estudo continuo da evolu-

ção da ordem molecular nestes sistemas.

No limite de baixas concentrações, temos radicais CN~

isolados que apresentam um comportamento paraelétrico e paraelás

(25) • " • — - —

tico . Sob aplicação de campo elétrico ou pressão uniaxial ,

observamos um alinhamento preferencial dos radicais CN~.

No caso dos cianetos puros observou-se a existência de

fenômenos coletivos ferroelétricos e ferroelãsticos, descritos no

capitulo anterior. O problema fundamental consiste em saber como

estas propriedades se modificam através das misturas.

Discutiremos inicialmente a evolução da transição de

fase ferroelãstica,coir. ênfase nas misturas KCNrKCl e KCN:KBr. 0

desaparecimento desta transição abaixo de uma dada concentração,

sugeriu a existência de uma fase de vidro orientacional, em ana-

logia a vidros de spin em sistemas magnéticos. Analisaremos no fî

nal do capítulo algumas das características desta fase.

Um dos pontos ainda não estudado, é o comportamento da

transição de fase antiferroelétrica nestes cristais mistos. Con

forme já ressaltarros, anteriormente, a fase de baixa temperatura

não esta totalmente compreendida nem nos cianetos puros. A par-

tir de medidas de constante dielétrica(9'30/3l), obteve-re algu
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mas informações sobre o ordenamento dipolar elétrico em diferen-

tes concentrações das misturas. Apresentaremos, também neste ca-

pitulo, um resumo destes resultados.

4.1. A Transição Ferroelástica

O meio r.ais simples de se monitorar a transição de fa-

se ferroelástica é a medida da transparência do cristal, pois o

aparecimento de domínios faz com que este fique- opaco abaixo da

temperatura critica de transição T - Na figura 6 temos a varia

- ( 2 6 )

çao de T c cora a concentração , para as misturas de KCN e

NaCK com os diferentes halogenetos alcalinos. Nos cianetos puros,

o valor de T coincide exatsnente COTT. os valores obtidos a par-

tir de médicas cie calor específico.

Observou-se que a substituição do radical CN~ provoca

uma redução no valor de T . Este decaimento não ê proporcional ao

tamanho do halogênio; o decrescimento menos pronunciado ocorre

na mistura cor: Br", provavelmente pois este tem o tamanho próxi-

mo ao do radical CN~.

Porem, G resultado surpreendente obtido,é que abaixo

de una dada concentração critica y.Q (>:c~ 0.8 no KCN:KC1 é x^O.6
«

no KCK:KBr),c cristal perrr.ar.ece transparente até baixas tempera-

turas, isto 5, r.ãc transiciona de fase.

A aplicação de pressão hiãrcstãtica altera o valor de

T observado1"' ' . ?;a mistura KCNrKCl, a pressão pode provocar o

aparecimento da transição de fase em cristais com concentrações

de CN~ abaixo de x_. Este fenômeno indica que existe uma distân
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cia mínima entre os radicais, para r.e obter uma ordem de longo

alcance, que provoca a transição de fase. Porém, na mistura

KCN:KBr, a compressão da rede faz a transição desaparecer em

cristais com concentrações acima de x .

17 8 2 ̂ \

As medidas de anomalia de calor específico ' con

firmam a redução da temperatura critica de transição ferroelásti^

ca, ao diluirmos o cianeto puro. Observou-se, também, que a va-

riação de entropia AS da transição de fase, representada na fi-

gura 7, decai muito rapidamente ao diminuirmos a concentração de

CN~. Esta redução fornece uma outra indicação do desaparecimento

da transição de fase, abaixo de uma dada concentração. Vale obser

var que, as curvas de calor específico que originarão estes re-

sultados, não foram publicadas até o momento.

4.2. Resposta Dielétrica

Medidas sistemáticas da parte real é imaginária da

«• í ° 3 0 )

constante dielétrica, foram realizadas por Julian *' , em mis-

turas de KCNrKCl e, por Lopez , em misturas de KCNrKBr. Es-

tes trabalhos contêm importantes resultados sobre o movimento de

reorientação do dipolo elétrico CN~, e mudanças no potencialcris

ralino, para diferentes concentrações das misturas. Descrevere-

mos aqui alguns destes resultados, e suas interpretações.

Começaremos analisando a parte real da constante diel£

trica E(T) do KCN puro, representada na figura 8. A transição ce

fase ferroelastica aparece como uma queda abrupta em e(T), na

temperatura crítica de transição de fase T . Observou-se que o
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valor de Tc não depende da freqüência do campo elétrico aplicado

na amostra durante a tecida. Não há perda dielétrica (parte ima-

ginária da constante dielétrica) , pois os radicais CN~ se reorièn

tam muito rapidamente nesta faixa de temperaturas, não havendo

portanto, relaxação e perdas de energias para a rede. Este. queda

em z (T) deve-se a mudanças estruturais que ocorrem nesta transi-

ção de fase.

Uma segunda queda, mais gradual em e (T), é observada

a mais baixas temperaturas. Esta ocorre pois, a freqüência de

relaxação do radical CN torna-se lenta em relação a freqüência

dó campo elétrico da medida (que varia de 10 a 10^ Hz). Na mesma

faixa de temperaturas, foram observados picos na perda dielétri-

ca, relacionada a constante dielétrica pelas relações de Kramers

-Kroninç.

Analisaremos agora, as informações obtidas a partir

dos resultados de perda dielétrica. Observou-se que a freqüência

onde se dã o máximo da perda dielétrica decai com a temperatura.

Este decaimento foi ajustado numa lei de ArrheniL-s da forma

f = fo exp(-0.16 eV/kT) , fQ = 1.3"10
14 seg"1. Esta relação for-

nece a freqüência de reorientaçio dipolar em função da temperatu

ra. A reorientação ocorre por salto de barreira, com uma frequên

cia tentativa f , e obedece a estatística de Boltzman.

A energia de ativação deste processo UR = 0.16 eV, é

interpretada como sendo a barreira de potencial efetiva, para

reorientação dos dipolos CN~. Este resultado não coincide com o

valor da barreira, estimado a partir de medidas de calor especi-

fico (0.3 eV abaixo de 40K e 0.06 eV acima de 168K) - Porém, como
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a Lei de Arrhenius é ajustada entre 65 e 130K - com medidas de

perda dielétrica e NMR - , a energia U_ pode ser interpretada c£

mo sendo a barreira de potencial média nesta faixa de temperatu-

ra. Vale ressaltar que, o fato dos picos de perda dielétrica se-

rem ajustáveis numa Lei de Arrhenius, não implica que o valor da

barreira de potencial não mude durante o resfriamento, conforme

o suposto no capitulo 3.

0 decaimento da área da perda dielétrica é também ajas

tãvel numa Lei de Arrhenius, com uma energia de ativação U_=0.027eV.

Este decaimento deve-se a diminuição do numero de dipolos mó-

veis, como conseqüência indireta do aparecimento de um ordenamen

to antiferroeletrico. A energia de ativação üp foi interpretada

como sendo, a energia de congelamento ("freezin-in energy") dos

dipolos, em um estado ordenado.

Ê interessante observar que, para todos os cianetos a^

calinos, a transição de fase ferroelástica ocorre numa mesma frs

quência de reorientação dipolar T =2.10 seg~ , embora, a

temperatura crítica de transição seja diferente em todos os ca-

sos. Este fato, confirma que esta transição de fase está relacio

nada a propriedades fundamentais do radical CN~. O mesmo não foi

observado na transição antiferroelétrica, que ocorre em freqüên-

cias de reorientação diferentes no KCN e KaCN (ambas na faixa de

IO6 Hz).

Passemos agora, ã constante dielétrica dos cristais

mistos, representada na figura 9 para algumas concentrações da

mistura KCN:KC1. Para concentrações acima da concentração críti-

ca (x - 0.8) observou-se a queda abrupta em t(T), característica
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da transição ferroelástica. O valor de T decai com a concentra-

ção, em concordância com outras medidas, discutidas na seção an-

terior.

A queda gradual na constante dielétrica, ã baixas ter.-

peraturas, ocorre em todas as concentrações e, como no KCN puro,

está associada a picos na perda dielétrica que dependem da fre-

qüência. Esta dependência foi novamente ajustada nura lei ce

Arrhenius, fornecendo as energias de ativação UD e U^ ao lonco

das misturas.

Devemos lembrar que, este comportamento em e (T), deve-

-se a diminuição da mobilidade e aumento da ordem dos dipolos el£

tricôs CN~. Os valores de U e Ur, obtidos a partir da perda di-
K r

elétrica, são portanto, informações indiretas sobre o ordenamen-

to antiferroelétrico nas diferentes misturas. Apresentarenos a-

qui, os resultados obtidos para o KCNrKBr, por serera mais recen-

tes e, terem sido discutidos mais detalhadamente.

Na figura 10a, observamos que a barreira de potencia.1

para reorientação dipolar UR, decresce continuamente desde 160 rev

(KCN puro) até o valor de 0,5 mev, característico das psquenas

barreiras que vinculam as rotações de dipolos CN~ isolados. É iv.

portante ressaltar, que não há nenhuma descontinuidade em UR, ao

passar pela concentração critica (x a0.6, nesta mistura).

A variação da energia de ativação ü_, está representa-

da na figura 10b. O valor de Up = 27 mev no KCN puro, decai mui-

to rapidamente, chegando a 2 mev com apenas 10% de Br". Isto ,

reflete uma energia de congelamento num estado ordenado muito

pequena, indicando que a ordem dipolar'elétrica i extinta ou for
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temente reduzida.

Para a mistura KCN:KC1 dispomos de poucos resultados .

Observou-se que üp decai rapidamente com 87% de Cl", não havendo

outras medidas entre esta concentração e o caso puro.

Devemos finalmente observar, que a largura do pico da

perda dielétrica aumenta, quando aumentamos a concentração de

Br ou Cl . Isto, reflete a mudança de um tempo de relaxação üni

co, no KCN puro, num espectro largo de tempos de relaxação, devi

do a crescente inomoçeneidade da amostra. Logo, as barreiras de

potencial U^ e Up, se transformam ao longo da mistura numa dis-

tribuição larga de barreiras de potencial. Neste caso, os valo-

res obtidos são os valores médios desta distribuição.

4.3. Existência da Fase de Vidro Orientacional

Existem diversos exemplos de sistemas que congelam num

estado desordenado. A fase de vidro de spin, em sistemas magnéti

cos, é um exemplo onde os dipolos magnéticos possuem orientações

aleatórias, sem ordem orientacional de longo alcance. Outro exem

pio, é o congelamento de líquidos em vidros, onde não há ordem

posicionai de longo alcance. Em ambos os casos não existe um con

senso sobre a existência de uma transição de fase bem definida ,

entre a fase desordenada e a fase de vidro.

O mesmo tipo de fenômeno pode ocorrer nas misturas às

cianetos halogenetos alcalinos, onde temos os assimétricos radi

cais CN~, distribuídos aleatoriamente na rede, e interagindo e-

lãstica e eletricamente.
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- ( 3 o}

Medidas de difração de neutrons no cristal de

r:KBr« c constataram a existência de um pico no espectro de

espalhamento, interpretado em termos do aparecimento de uma fase

de vidro orientacional ou vidro elástico. Esta fase é carac-

terizada pela existência de uma ordem de curto alcance entre os

radicais CN~ congelados. Como a simetria cúbica não é destruída,

não existe ordem orientacional de longo alcance.

Mais tarde, outros trabalhos ressaltaram que o congela

mento dos CN~ não é um fenômeno estático, mas sim um fenômeno de

relaxação ' . Dependendo da escala de tempo da medida, os di.

polos podem ou não parecerem congelados. Isto explica porque em

medidas de difração de neutrons (f - 1 THz) obteve-se uma tempe-

ratura de congelamento T = 100K, e, em medidas de espalhair.ento

Brillouin* ' (f - 1 GHz), obteve-se Tp = 80K. De fato, a varia

ção de Tp com a freqüência foi observada em diversas concentra-

ções da mistura KCN:KBr , para freqüências variando de 10 a

IO12 Hz.

A analogia com vidros de spin é feita devido a cuspide

observada na constante dielétrica, a baixas temperaturas ' '

Conforme o ressaltado, esta queda reflete a impossibilidade dos

dipolcs de responderem a freqüência externa, devido ao seu len-

to tempo de relaxação. A distribuição larça de terr.pos de relaxa-

ção observada, existente também em vidros estruturais, pode ser

provocada por ur.a distribuição larga de barreiras de potencial e

tananho dos agrupamentos de dipolos.

Estudos realizados em outras misturas (KCN:K3r, KCN:NaCK

e KCN:RbCN) também caracterizam a existência de um comporta-

mento tipo vidro de spin, relacionado a largura da distribuição
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às tempos de relaxaçao. Conforme foi observado, o desaparecir.en-

to abrupto da transição de fase ferroelastica, ocorre em todas as

iristuras numa concer.traçlo crítica x , que coincide cont o ponto

c-íe a largura ca peria ei elétrica o.xcece um valor particular.

Deveras finalr inte ressaltar que, estes estuòos sio

L:'J5 L,;St<-r:'uG r&o^:;Lhz; os r-2sultaôos são ainda pouco conclusi-

vos e. os modelos propostos apenas fenômenológicos. Resta ainda

muito trabalho a ser feito, tanto experimental quanto teórico ,

no sentido de melhor compreender as diversas características dei»

tes cristais.
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5 - MONTAGEM E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

Vamos neste capitulo descrever detalhadamente, o siste

na desenvolvido no Laboratório de Estado Sólido da PUC/RJ, desti

nado ã medidas de calor especifico de amostras com massa acima

de 50mg. Neste trabalho, foram realizadas medidas na faixa de 6

a 120K, apropriada para o estudo da transição de fase antiferro-

elétrica, em misturas de cianeto e cloreto de potássio.

O criostato, o sistema elétrico e a primeira versão do

calorímetro, foram montados por C A . Malcher Bastos. Neste traba-

lho, desenvolvemos a construção do porta-amostra, a qual demos

ênfase neste capitule, e a sistonatizaçao das medidas.

Podemos aqui observar que, medidas de calor específi-

co são experimentalmente muito trabalhosas. Em nosso caso, sãc

necessárias mais de 24 horas de experiência, para se levantar a

curva de calor especifico de um dado cristal.

':. . l . 0jÇrios ';̂

As medidas de calor especifico foram realizadas em ur.

rslorímetro adiabãtico. Este consiste basicarente de uma blincla-

-jc-m tármica, dentro ún qual encontra-se o porta-arnostra.

Este sistsrr.e. ó acoplado e -iT. crio&tato co.-.íircial ' Cs

r.is &DT. C criostítto ccnii.- çuaráci àz nitrogênio líquido, ''clamar"

de hélio liquido e "anti-dewar". 0 dewar de He e o anti-cewar e^

tão ligados por uma válvula capilar (micro-válvula), que permite

ou não a conexão entre os 2 recipientes. Controlando-se a abertu
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ra da micro-válvula, e com auxilio de um aquecedor, podemos fa-

zer variar a temperatura no interior do anti-dewar desde Ke lí-

quido (4.2K), até terpsraturs arrisiente. As saídas do cricstato

iítcto ligi.'las ao sis-. =-~ ce recuperação de He co laboratório

A blindagem térmica é um cilindro oco de cobre de

6.5cm de altura e 2cm de diâraetro, propiciando uma região de vá-

cuo e de temperatura constante e controlada ao redor do porta-

amostra.

A blindagem está suspensa no interior do anti-dewar por

um vibo suporte de açc inoxidável, através do qual é feito vácuo

no sou interior. Este tubo tor. rliSmotro variável a fim de dimi

nuir a entrada de calor no calorírnetro.

Na parte superior do tubo suporte, â temperatura am-

biente, temos saídas para a bornba de vácuo, medidor de pressão

Penning e conectores para os circuites elétricos- Na parte infe-

rior, imersa no banho criogênico, fei preso um disco de cobre que

serve de tampa para a blindager.. Esta é selada por 8 parafusos e

um fio fino üo indio, que funciona como uir. anel de vedação para

baixas temperaturas. Pela parte externa do tube pa'ssam os fios

ligados a blindagem e pela pares interna, os fios ligados ao po£

ta-amostra.

A blindage-, tern sua temperatura medida e controla-

da através de um sensor de temperatura e um aquecedor, ligados

a um controlador de temperatura. 0 sensor de temperatura é um

poquano diodo ce silício , calibrado pelo fabricr-. . C " •
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do produz uma tensão de saída que varia de 0 a 3V, quando subme-

tido a uma corrente de 10yA-

A sensibilidade deste sensor é de aproximadamente 50

mv/K de 1 a 25K e 2.5 mv/K de 40 a 300K. Ê um sensor extrema-

mente reprodutivel (a 4.2K, variação de 0,001K entre as diferen-

tes ciclagens térmicas) e é utilizado como padrão de temperatura

da experiência).

0 aquecedor ê feito com um fio de manganin, enrolado

bifiliarmente em torno da blindagem- Sua resistência ê de 10í2 ,

de acordo com especificações do controlador de temperatura util:L

zado.

A precisão deste controle é monitorada com auxilio de

outro sensor: uma resistência 7vllen-Bradley, colocada junto ao

sensor de silício.

5.3. 0 Porta Amostra

5.3.1 - Apresentação Geral

Seus ccr.ponentes básicos são 2 pequenas plaquetas de

Alumina (Al^OO. Uma delas, contém um aquecedor e serve de base

para o conjunto; a outra, contêm o sensor de- temperatura ca airos

tra. Esta é colocada entre as riac.is, caí c nome porta-ar.sstra

"uipo sanãuiche". Este conjunto esuá suspenso no interior ia

blir.daçem por 3 hastes, que fazerr. parte de uma pequena peça de

cobre - massa térmica - presa na tampa da blindagens. O

tra e a blindagem estão representados na figura 11.
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Vários fatores foram considerados na concepção do por-

ta-amostra. Ê importante que sua capacidade térmica seja peque

na, para serem possíveis medidas em amostras pequenas. Serão estuda

dos cristais mistos e não há disponibilidade de amostras gran-

des em toda faixa de concentrações. A massa típica das amostras

titilizadas é 150mg.

Ê também necessário, que a amostra esteja bem isolada

termicamente, para efetuarmos medidas utilizando o método adiabá

tico. Para isto, o sistema é colocado em alto vácuo (melhor que

10 torr) e deve ser ligado ao exterior por fios de baixa condu

tividade térmica.

Conforme visto na eq. (11), T, = mC/k , isto é, quanto

melhor for o isolamento térrico do porta-airostra Çk pt^ueno) ,

menor pode ser a n.assa da ar.cstra utilizada.

A alumina - safira sintética - foi escolhida como su

porte do porta-amostra devido a sua pequena capacidade calorífi-

(39)

ca e boa condutividade térmica a baixas temperaturas. Ê um

material peculiar pois, nesta faixa de temperaturas, é isolante

elétrico e bom condutor térmico. Substratos de Alumina são atual.

mente utilizados e^ diversos calorlmetros destinados a este tipo

ae cedidas '

Finalmente, devenes ressaltar que, o porca-arr.ostra de-

vo ssr resistente mecanicair.-j.nte. Devido ao tamanho reduzido de

E-T:U3 componente'.s e ce rua fraaiiicade são cĉ ur.s pDrta-arr.ostras

que qusbrar. após 1 ou 2 experiências; sence este un dos fatores

que mais retardou o andamento deste trabalho.
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5.3.2 - O Aquecedor

Utilizamos como aquecedor,uma resistência de f ilr.e gros

so depositada numa plaqueta de Alumina, proveniente 5o Laborató-

rio CETÜC.

Neste ?"iboratõr\o são confeccionadas dõcecas de r;ais-

tências, depositadas sobre uma placa quadrada de Alunina de 2,5cm

de lado, representada na figura 12a. As resistências são obtidas

pelo processo de cerigrafia de uma pasta resistiva* . Cada ru

sistência mede em torno de 1 k£, sendo conectadas por um caminho

de prata.

O desejado era utilizar urna pequena parte desta placa,

-ontendo uma única resistência depositada, cerro aquecedor e

base para a amostra. A dificuldade encontrada foi cortar a placa,

devido ã dureza da Alumina. Isto foi feito nas oficinas de H.

Stern Joalheiros.

0 resultado representado na figura 12b, é una plaqueta

de 7,5 x7,l xO,63 mm , corr, urn aquecedor de resistência igual a

1054ft ã temperatura ambiente, e 3 furos de diâmetro rienor que lmr.

- feitos com broca de ultra-soir. - onde são presos os fios de

nylon que sustentam a plaqueta. Foram também feitas 3 canaletas

próximas aos furos, para que o fio de nylon não interfira no con

tato térmico entre a amostra e a superfície do substrato.

Na figura 13 ter.os o gráfico da resistência do aquece-

dor em função da temperatura. Nota-se que a resistência varia pou

co numa faixa grande de temperaturas (R.. Q/R = 1. 2) . Observa-se,

também, que seu valor varia pouco entre as diferentes ciclagens
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( A )

( 3 )

FIG 12 - AQUECEDOR DO PORTA AMOSTRA
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térmicas.

Este aquecedor possui as vantagens de ter uma capaciáa

de térroica pequena e uir.a resistência alta (- IKn) , diminuindo o

-:-rro devido a cissipaçãc da calor rios fies ce ligação. Alérr. dis-

c, o contato :í:"iico -;:iire a : : .;isti\ni:ia e o sabstr-ito e ÍXCC-

' ->, - .•;• .--.y — . "v-sn u: 'a h<:i ••'• ";- "o io f ^ l o r ( T 2 p-v; ~< :} . :->1 i

s-r.,o-.->:a L..n tocos esses aspectos, o tradicional aquecedor de fie

(42 )

enrolado , usado em medidas anteriores, e dispensa o trabalhe

experimental necessário na fabricação de aquecedores de filmes
(1,3)

finos , sendo portanto, extremamente adequado a este tipo de
medida.

5.3.3 - O Ter;::*T.ctro

O sensor de temperatura da amostra é obtido lixando-se

longitudinalmente uma resistência de carvão Allen-Bradley a-

té uma espessura menor que 0.4rr.. Este sensor é colado sobre uri

plaqueta de alumina de 6,35mm ce lado, colocada sobre a arostra.

A resistência Allen-Bradley, depois de lixada tem uma

rcassa de apenas 8mg, logo uma capacidade térmica pequena, e uir.

valor nominal alto (350?. a temperatura ambiente e 4900n a 4.2K).

Os fios são soldados con metal de wood nos contatos de cobre e-

>:istentes nas extremidades do ser.sor. Este é preso sobre o subs-

trato de alumina com verniz GE 7^31, devido a boa condutivisade

u:':.'ica deste verniz \. Schu~z " ' usou oste mesmo tipo de

dispositivo porém, cortando transversalmente a resistência Allen-

-Bradley (em forma de "fatia de pão").
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A temperatura da amostra é conhecida através da resis-

tência do sensor, que varia com a temperatura conforme represen-

tado na figura 14. Trata-se de um termômetro extremamente sens!

vel à baixas temperaturas; sensibilidade maior que 2000 r./K a

4.2K. A 30K, temos 10 fi/K e, a 90K, 1.4 n/K; tornando o sistema

de ir.edidas suficientemente sensível até esta temperatura. De 100

a 200K, podemos ainda realizar medidas precisas de calor especí-

fico, porém não há sensibilidade suficiente para se obter com pre

cisão anomalias na curva.

A maior dificuldade encontrada na utilização de sensores

de carvão, deve-se ã efeitos de histeresis. O valor da resistên-

cia muda a cada cjclacciri térmica, senoo necessária a reca?.ibreçao

do sensor em cuõa e>:p< riencia.

Por outro lado, dispores de curvas ds calibraçãc anali_

ticajr.ente simples. A curva de calibração utilizada depende do

número de pontos de calibração, utilizados para ajustá-la. Por

simplicidade, utilizamos a curva de 2 pontos '

flnRU/2 a In?. + b (15]
T

De pesse de 2 pontos àe calibração (?M, T^} e {?.- e T./,

detarrinainos as constenios Ü e b. O erro na ;:,eâida ÜQ te-.peratu-

ra é ác-viíi prliicipf.!"̂ ..::;. a â:.'ei^..:-i~ c-.:~. :.r& c valor cbtice txpe

rimontainiente - através ce uma experiência de calibrãç,?.o - , e

o valer dado pela eq. (15).

Estudos posteriores mostram ser roais apropriada a uti-

lização da curva de 3 pontos*1* , log R = A + BT~P. Esta curva
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tem uma precisão 3 vezes melhor que a anterior e pode ser reobi-

tida numa nova ciclaçein com apenas 1 ponto de calibração, modifi

cando-se apenas a constante A. Ura estudo de curvas de calibração

para sensores cs carvão Allen-Bradley será publicado futurainen-

Pou•--••-.•3 ai: í:-: ,='.••-..-sentar que, o contato ttrrv.ico entro

a adestra e os 2 substrates de alumina é feito com graxa Apiezonr

Muito cuidado deve ser tomado na colocação da amostra, a fim âe

pressioná-la ao máximo contra a superfície dos substratos e

tribuir uniformemente a graxa, caso contrario efeitos de Tj

de podem ocorrer , ficando a temperatura do sensor diferente

àa temperatura da amostra.

5.3.4 - Ligações e isolironto

Os 6 fios que ligam o porta-amostra a massa térmica

- 3 no aquecedor e 3 no sensor de temperatura -, são de manganin;

diâmetro de 0.07.~7TÍ, resistividade medida a temperatura ambiente de

1.8n/cm e 7cm de cowprir.ento cada um. Este comprimento foi es-

colhido o maior possível de modo a diminuir o contato térmico

entre o porta-arr.ostra e a blindagem. Esta condição e reuito impor

tante para o bor: funcionamento do calorímetro (t^ grande) .

Mangar.in é ura liga comercial contendo 87% de Cu e 13í

do Mr.. Fios finos de itíanganin são muito utilizados em experimer.-

L.2S que requerem condições de funcionamento adiabático, devido a

sua baixa condutividade térmica. Além disso, sua resistividade va

ria pouco com a temperatura e não é afetada por campos magnéticos
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abaixo de 5Tl .

Os fios de manganin são soldados em fios de cobre, li-

gados a um conector no topo do criostato. Estes fios devem ser

devidamente termalisados, caso contrário o calor proveniente da

ponta do fio a temperatura ambiente pode esquentar a amostra. Os

fios de cobre foram então enrolados e presos com verniz GE a mas

sa térmica antes de soldados nos fios de manganin.

Para evitar o aquecimento da amostra por radiação, 2

discos com furos não coincidentes (não representados na fig. 11)

foram colocados no interior da massa térmica. A eficiência desta

armadilha de radiação não é perfeita, pois. não: conseguimos estab.1

lizar a temperatura do porta-amostra abaixo de 6K, com o calorí-

metro imerso em He líquido. O uso de apenas 1 disco eleva este

valor para 9K e a ausência de qualquer armadilha de radiação im-

pede totalmente a realização de medidas abaixo de 30K.

As principais fontes de aquecimento da amostra são a

condução de calor através do tubo suporte e radiação. Existem ain

da, outras fontes de calor como vibrações mecânicas (mais relevan

tes abaixo de 1K) ou condução de calor pelos fios, no caso des-

tes estarem mau termalisados, Estes fatores fazem com que a tem

peratura da amostra esteja sempre um pouco acima da temperatura

da blindagem, porém não alteram os resultados das medidas de ca

lor especifico.
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5.4. Sistema Elétrico

Durante a obtenção de um ponto de calor especifico, 3

operações simultâneas são necessárias: controle de temperatura da

blindagem, medida de AQ - calor fornecido â amostra - e medida

de AT - variação de temperatura correspondente. Cada uma dessas

operações corresponde a um circuito elétrico diferente. K'. figu-

ra 15 temos um diagrama em blocos do sistema elétrico.

A) Controle de Temperatura da Blindagem

O sensor de silício e o aquecedor de 10Q, presos a

blindagem, estão ligados a um controlador de temperatura . E ^

te controlador opera em regime automático, gerando uma corrente

de aquecimento que depende da diferença entre a tensão no diodo

e o valor ajustado no ponto de operação do aparelho - sinal dife

rença.

Os valores de tensão e temperatura estão relacionados

na curva de calibração do sensor. A fim de controlar a temperatu

ra da blindagem num dado valor, basta colocar o ponto de opera-

ção no valor correspondente e ajustar corretamente os ganhos dos
*

modos proporcional e integral do aparelho. A corrente de aqueci-

mento típica resultante está entre 0.1 e 0.2A, ou seja, ur<a po-

tência dissipada entre 0.1 e 0,4 watt. A potência máxima forneci,

da é de 10 watt.

O controlador é também utilizado para medirmos a tempe

ratura da blindagem. Isto ê feito ajustando-se o ponto de opera-
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ção de forma a obter um sinal diferença nulo.

A acurácia na leitura do valor de tensão é de 0,1 nv .

Somada ao erro de calibração do sensor temos uma precisão .no con-

trole de temperatura que varia de aproximadamente, 0,002K abaixo

de 25K até 0,02K acima de 40K. Estes valores foram medidos utili-

zando-se a resistência Allen-Bradley colocada na blindagem.

B) Medida de AQ

A resistência de aquecimento é ligada por 3 fios atê

a massa térmica, e daí em circuito de 4 fios até o conector. A

quantidade de calor dissipada no aquecedor é conhecida medindo-se

a corrente que o atravessa, a diferença de potencial entre seus

terminais e o tempo de aquecimento. Para isto, utilizamos 2 multl

metros , uma fonte de tensão-corrente e um cronômetro dicî

tal<52).

Não é aconselhado ligar e desligar a fonte em cada pori

to de calor específico, pois há um tempo necessário para que sua

corrente estabilize. A resistência de aquecimento foi então liga-

da em paralelo com uma resistência teste, de valor ajustado igual

ao aquecedor, nas diferentes faixas de temperatura.

O aquecimento é acionado com auxílio da chave. Quando

a aradstra não está sendo aquecida, a fonte está ligada a resistên

cia teste e o cronômetro está desligado. Ligado o aquecimento, a

fonte é conectada a resistência de aquecimento e simultaneamente

o cronômetro inicia a contagem.

Uma resistência de 10KÍI foi ligada em série ã fonte a
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fim de evitar que a corrente varie devido a variação com a tempe-

ratura da resistência de aquecimento. Esta variação ocorre pois ,

a fonte é de fato uma fonte de tensão, e não uma fonte de corren-

te conforme desejado.

C) Medida de AT

A temperatura da amostra é conhecida medindo-se a re-

sistência do sensor de carvão Allen-Bradley. Esta medida é feita

(53)

com uma ponte AC . Esta opera com excitaçoes extremamente bai-

xas - da ordem de 10 watt nas condições utilizadas - evitando

o auto aquecimento do sensor.
O circuito utilizado na medida ê uma ponte de Wheat.-

(54)
sone , com 3 fios ligados a resistência desconhecida, de forma

a descontar a resistência dos fios de ligação

Quando a ponte está equilibrida, a resistência do sen-

sor é conhecida lendo-se o valor indicado nos 4 mostradores con-

cêntricos do aparelho. Quando a ponte está desequilibrada, um si-

nal proporcional a este desequilíbrio na salda fi ponte é usado

para alimentar um registrador gráfico >: versus t. Este sinal

é proporcional a diferença entre a resistência do sensor e o va-

lor indicado no mostradcr. Conhecendo-se então o fator de propor-

cionalidade AR/AX (em n/cm), a resistência do sensor é conhecida

em função do tempo.

Devemos ainda ressaltar que a ponte está ligada a um

seletor, permitindo a leitura do sensor ligado a amostra ou do

sensor ligado a blindagem.
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5.5. Procedimento Experimental

Podemos dividir o procedimento experimental em 3 par-

tes distintas:

A) Resfriamento

Depois de selada, o interior da blindagem é bombeado du

rante aproximadamente 24 horas, possibilitando sua total degasaçera,

Feito isto, coloca-se He gasosp no interior do dewar de He e do

anti-dewar e o criostato ê pré-resfriado com nitrogênio líquido .

Antes do prê-resfriamento, deve-se assegurar que não há ar no in-

terior do criostato, pois a condensação de va^or d'água pode obs

truir a micro-válvula-

Após 18 horas aproximadamente, o criostato atinge uma

temperatura abaixo de 90K. Pode-se reduzir este tempo para 6 ho-

ras deixanco-se uma pequena pressão (0.1 torr) de N2 gasoso no in

terior da dupla parede.

Apôs o prê-resfriamento, inicia-se a transferência de

He líquido. Esta transferência deve ser feita lentamente a fim de

minimizar as perdas por evaporação, pois o He liquido é caro e

difícil de ser obtido. A pressão no dewar de He é controlada ccn

auxílio de um manômetro ligado a sua saída e o nível do He líqui

do é medido manualmente. Urr.a carga de 3 litros de He permite a rsa

lização da experiência por mais de 24 horas.
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B) Calibração do Sensor de Temperatura

A resistência Allen-Bradley é calibrada durante a expe

riência, com auxílio do sensor de silício da blindagem. Esta cali

bração deve ser refeita a cada experiência, pois o valor da resis

tência ;rv.jda entre as diferentes ciclagens tér/nicas.

Para isto, deve-se estabilizar a temperatura da blinda

gem num dado valor, e inserir gás de troca (He gasoso) no seu in-

terior. Desta forma, apôs um determinado tempo, o sensor estará

na mesma temperatura da blindagem. Obtém-se então o valor da re-

sistência Allen-Bradley nesta temperatura.

Alguns cuidados devem ser tomados nesta operação. 7>hai

>:o da 3 0K deve-se colocar 1 a tin do ijãs òo '.roca, caso conLrário ,

ÍÍ l-omperatura não estabiliza devido ao a^ucciifionto por radiação .

Neste caso, terminada a calibração, deve-se bombear o He gasoso

por mais de 1 hora, a fim de garantir que não haverá condução de

calor através de gás de troca residual.

Os pontos de calibração foram escolhidos próximos o su

ficiente, a fim de diminuir o erro devido ao ajuste da equaçêc

(15). Na maior parte das experiências foram feitas calibrações ã

4.2, 15, 36, 60, 90 e 120K.

C) Aquisição âe Danos

Cada ponto experimental é obtido da s&guinte forra: -:;£

tabilizada a temperatura da blindagem num dado valor, começa-se a

registrar a variação da resistência Allen-Bradley em função do
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tempo. Conforme desejado no método adiabático a variação exponen-

cial da temperatura em função do tempo pode ser aproximada por una

linha reta.

Na figura 16, temos um ponto típico de calor especifi-

co. No início do ponto, o valor da resistência de equilíbrio da

ponte é R,. A seguir, desloca-se a pena do registrador mudando a

resistência de equilíbrio da ponte para Rj. Desta forma, Tiedindo-

se a distância entre as duas retas temos o fator de proporcional^

dade AR/AX. Este fator depende da sensibilidade da ponte, que por

sua vez, deve ser ajustada de acordo com o salto de temperatura

desejado.

Volta-se então, a situação anterior (Ri ) , e num daco

instante £.ri;r.a-se o aquecimento. No meio âc aquecimento pede-ss

a tensão V e a corrente I no aquecedor; desligado o aquecimento ,

continua-se registrando a variação da resistência do sensor - no-

vamente aproximada por uma reta - e anota-se o tempo de aguecimen

to At. Durante o aquecimento, muda-se o valor de equilíbrio da

ponte a fim de manter ser.pre a pena no papel. Anota-se também o

valor de equilíbrio final da ponte R,.

Os valores de equilíbrio da ponte R^ e R-j, correspon

dem ao valor da resistência no centro do papel. Extrapolando-se as

retas e medindo-se as distancieis X.. e Xj assinaladas na figura ,

obtemos a resistência inicial R. e a resistência final R^ pelas re

lações

e Rf - R3-X2(AR/AX)
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A reta que define as distâncias X, e X2 é determinada

a partir de una estimativa aproximada da Lei das Ãreas.

Utilizando-se a curva de calibração de 2 pontos, defi-

nida na eq. (15), obtemcs

T - ].r,R/(a inR+b) 2

Logo, deterrainando-se as constantes a e b, as resistên

rias inicial e final são convertidas em temperatura inicial T. e

temperatura final Tf. •

O calor específico é então, dado por

r. n, í V.I. t ] 1

1 V T £ '-'•' n

onde T = -(T.-T-)
2

C = capacidade térmica do norta-anostra.
p.a. í

n = nür.ero de moles da amostra



^

Fig. 16 - Ponto típico de calor específico. ~í" " ~': ' ̂". " ;;:.
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6 - CALOR ESPECIFICO DO KCNrKCl

6.1. Apresentação dos Resultados

O caloríiTietro foi inicialmente testado redindc-se a ca-

pacidade térmica do port a-amostra . Estas medidas apresentam uir.a

maior dificuldade experimental, devido a pequena capacidade térmi

ca a ser medida.. Neste caso, a constante de tempo T. é pequena ,

dificultando as extrapolações das retas, necessárias no método

adiabãtico.

A capacidade térmica co porta-amostra fci medida entre

15 e 1.1.0K, c o r e s u l t a d o v s t á <:-.\ •• •••.:;c;r.t•?.>•.!o !.a f í j••;v; 1 7 . f!ste; ro

'..i.í.liaclo é b;iãl.';n{.c5 sa-f.is fator .i o ' J O Í S a di:-.i.-'n:i?;jQ I'.'JS O O P . I Ü S ó b a i

xa e a capa cie .--ide térmica do per ta-amostra é de fato pequena. Con

siderando uma massa de 200mg de KCN, a capacidade térmica do por-

ta-amostra é sempre menor que 25% da capacidade térmica do cris-

tal.

Um õcs fatores que introduz um pequeno erro nesta necii-

da é a colocação cie graxa Apiezori !\. Frocura-se colocar s&mpre a

mesiTia quantidade de graxa en. lcá?is as experiências, porém r.so se

optou por urr. processo rais ríçoi: 2so, como pesar a graxa a cada

experiência. A rrassa típica de craxa utilizada é da orson de 'nç.

7\ capacidade cér-i.ca ĉ 3~-:: '̂.:.-.:.. "L:: '-i o G ãe çraxa '' , c>n--ribui o::.

13% na capaciâdcie térmica úo porta-anostra a 4DK, e 5% acir.a ôe

100K. Logo, uir.a pequena iriuaanca na massa de graxa é desprezível no

valor âa capacidade térmica total - amostra + porta-anostra.
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Procuramos então uma expressão analítica, que represen

te a capacidade térmica do porta-amostra. Os pontos experimentais

não podem ser ajustados por um único polinômio em toda faixa de

temperaturas. Diversas tentativas de ajustes foram feitas, utili

zando-se um programa de mínimos quadrados. O melhor ajuste en-

contrado i um polinômio do 39 grau de 15 a 70K, e vma reta acima

de 70K. Para o polinômio do 39 grau, o desvio encontrado entre

os dados experimentais e o polinômio é sempre menor que 3%. Para

a reta, este desvio é sempre menor que 1%, e a diferença entre

as duas curvas na faixa de 68 a 70K é da ordem de 0.8%.

A seguir, a acurãcia das medidas desta aparelhagem ,

foi testada medindo-se o calor específico do KCl. 0 KCl tem seu

( 5 7 ) -

calor especifico conhecido , r.endo também o limite de concen-

tração zero dos cristais n.istoE; estudados. Os resultados obtidos

estão na figura 18, onde era linha cheia estão os dados obtidos

na literatura. Nossos resultados tem uma concordância com estes

melhor que 3%. Conforme discutido no Apêndice 1, este valor é

considerado como sendo a precisão de nossa aparelhagem.

A fim de observar a evolução da transição de fase an-

tiferroeletrica, medimos o calor específico de cristais mistcE

cê KCX..:KC1, em 4 concentrações diferentes: x - 0.99; x = 0,9c;
J- x — X

x = 0.9 5 e >: = C.90. Os cristais foram crescidos no Instituto áe

Física e Química da USP - São Carlos, e Departamento de Física ca

Vr.ivíirsidade de Utah. Estes 4 cristais são os únicos disponíveis

en ncaso laboratório para esta mistura, na faixa de alta concen-

tração de CN~.

Os resultados estão representados separadamente, nas
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figuras 19 e 22, e tabelados no Apêndice 2. A maior parte cas me-

didas fora.- feitas ccr. saltes de temperatura entre 1 e 2K. Nos

cristais ccrr. >: = 0.99 e x = 0.98, os pontos em torno da transição

it. fase forarr. refsitcs, cora saltos de temperatura ca ordem de

G.5K. A sensibilidade do sensor de temperatura e a acurãeia da

ponte perífiiten saltos de até 0.2K, nesta faixa de temperatura.

Observa-se ir.adiatamente, que a temperatura critica de

transição de fase T Q, e o valor do máximo de calor específico di

rrdnuem, quando diminuir.os a concentração de CN~. Conforme observa-

do, esta redução ocorre com concentrações muito pequena de Cl~ na

r.istura.

Nas amostras com x = 0.99 e x = 0.98 temos IÍCCS do ca-

* r-r cs^ecí ±\c~ ' " ~ cs: .in idos, dir-viniiindo de intensidade. K-r. x •- 0.95

t-.te pi.::o é bístaate largo e de intensidade baixa, indicando ur.'.a

forte redução da transição de fase nesta concentração. Pode-se ain

ca definir una temperatura crítica de transição, porém sem muita

precisão. Estes picos de calor específico estão representados na

( 6 )

figura 22, eir. conjunto com o resultado de Suça para o KCK pure

Na ar..cstra cor. x = 0.90, ou seja, corri ape~2s 10% C3 Cl"

na mistura, c pico de ralor específico dessparoca ccrripletarr.&nta ,

i s to é, r.ãc há .Tais trar.sição ce fase. A curva muda ds concavida-
*

c.= em torno c= cOK, coro conseqüência do início ca transição cie

-r.-.3O f crroelí 5 -i ra , CÍ̂ ÍT e-inía o~or::c r;r:5te 'jrLãtal. O sisters

c £*;á crler.adc cor. reiaoão ao dipolo elástico CIí", poré::: p&rr.apocc

---;;ori:.-5Í3 -v rilaçao ao dipolo elétrico úc r = d:'cal, até baixas

teir.peraturas.

Na figura 24 temos a variação da temperatura crítica
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da transição de fase antiferroeletrica, em função da concentração

de CN no cristal. Não podemos precisar o valor" da concentração

critica xc, para a qual a transição de fase desaparece, pois não

dispomos de outras amostras com concentrações x entre 0.90 e 0.95;

podemos contudo concluir, que x encontra-se entre estes 2 valo

res.

Algumas observações podem ser feitas, sobre a largura

dos picos de calor especifico, representados na figura 23. As

curvas por nós obtidas alargam, quando diminuimos a concentração

de CN~, como conseqüência da crescente inomogeneidade do cristal.

Porém o pico obtido por Suga no KCN puro é mais largo que nosso

resultado na amostra KCN og:KCl 0, . It-to ocorre, provavelmente ,

pois os pontos de Suga, no KCN p.iro, foran obtidos ccni sa'tos de

temperatura da ordem de 2K; desta forina, integra-se a região do

máximo da curva, provocando o alargamento do pico. Este ponto po-

derá ser clarificado, medindo-se o calor específico do KCN puro

em nosso sistema.

Uma possível explicação para o excessivo alargamento do

pico, observado na amostra KCN ^iKCl ,., ê a existência de gran

des flutuações de concentração dentro do cristal. Uma amostra que

possui 95% de CN~ no líquido de crescimento, pode apresentar flu

tuações de concentração ir.terna que chegam a alguns \ dentro do

cr.istal(58).

Desta forma, podo haver u: .a distribuição laraa c:e tence

raturas críticas locais, provocando o alargamento cio pico de ca

lor específico. Esta hipótese só poderá ser testada, utilizando-se

cristais crescidos de forma mais cuidadosa, visando minimizar es-
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100 -
KCN :KCI

0.90 0.95 1.0
CONCENTRAÇÃO x de CN"

Fig. 24 - Evolução da temperatura critica da transição de fase an

tiferroeletrica T , em função da concentração.
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tas flutuações de concentração.

Finalmente, apresentano? na tabela 1, os valores âa ten

peratura crítica de transição ãe fase T , e da variação de entro-

pia iS, associada a esta transiçio. Os valores de âS r.io são mui-

to precisos, devido a dificuldades na obtenção de uma linha de ba

?•">, rti-cossária a fim f-c r.-yor̂ r a .-oni.ribuiçao cia tr-^nsiçao de fa

SG ao calor especifico. Conforir.e i-essaltamcs no capítulo 3, não

é possível obter uma expressão analítica para esta linha de base,

nem mesmo no KCN puro, tornando difícil a obtenção de informações

a partir dos valores de LS.

K C N . x

X

x -

X —*

X =

:KC1
1-x

) . 0 ( 8 )

.09

. 98

.95

. 9 0

76

71

57

não •

T c (K)

. 0 ' . ?

. 0 - 0 . 2

. 5 + 0 . 2

.5=2.0

trar.siciona

AS (ca l /

1 . 3 2 •

- 0

- 0

- 0

r-ol.K)

0.01

. 6

. 5

. 1 5

Tabela 1 - T-ütiper .-.v.:ra cr.it.ica tia transição de fa

se a;T. •. "crroe": étri ca T , e variaçãc de

entre:;; r. '.£, •-.•::. cristais risres de
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6-2. Discussão e Hipóteses

Este trabalho, como muitos outros, levanta mais pergun

tas do que responde. A principal delas, porque a transição de fa

se antiferroelitrica é fortemente reduzida com apenas 5% de Cl"

na mistura, desaparecendo completamente com 10%.

Daremos aqui, uma interpretação para esta transição de

fase, em função do movimento de recrientação dos dipolos CN~. Dis

cutiremos, inicialmente, os resultados de perda dielétrica, por

serem intimamente ligados a este movimento de reorientação.

Conforme vimos no capítulo 4, as medidas de perda dielé

trica evidenciam a existência de 2 energias de ativação, ü R e Up.

Estas energias for^m ir.v '-rprctuâ^s, respcciivr̂ T-cnta, coiv.o scr̂ io

a barroira de poLencial para rouriontação dipolar, e u;na energia

de congelamento, que seria responsável pela diminuição do número

de CN reorientáveis.

Para dar uma interpretação física ir.ais precisa â ener

gia ce ativação Up, retomaremos, por simplicidade, o modelo de

duplo poço de potencial para reorientação dipolar. Em seguida ,

poderemos generalizar a discussão para o caso real de um modelo

de múltiplos poços de potencial.

Admitindo o modelo de barreira áa potencial com ape-

nas 2 posições de mínimo de energia, terlarros na fase ortorrõríbi

ca desordenada, a inversão do ^ipolo elétrico C!C~, entre as díre

ções "lOO] e [Í00] da célula ortorrôinbica, por saltos de 180°

Abaixo da transição de fase, o dipolo não rr.ais se reorientaria ,

dando origem ao aparecimento de um campo elétrico local.
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A interação do dipolo elétrico CN com este campo elé-

trico desdobra as energias associadas as 2 direções de r.ínirr.o de

potencial. Na figura 25a, representamos como seria o diagra-.a de

cuplo poço de potencial, ne fase de baixas temperaturas.

podemos visualizar neste diagrama as energias de ativa-

ção U R e UF: U o é ir.-oãip.tíi^ente irrientiiicüòo com a altura d~ ba£

reira de potencial; U~ representa uma energia de congelamento ,

sendo por nós interpretada, como a diferença entre os mínimos de

energia dos 2 poços de potencial.

Devemos observar que, na fase desordenada a reorienta-

ção do CN~ não ocorre por efeito túnel, iras sim por salto de bar-

ro.xrii, de acerco co:r. a estatística de So3t>;r.an. A ativação t-r.ni-

c.: o c o r r o , J - C - . - O :-;• .';ü a .': À L'.rti c'.:>. !-••: c-:t? >.r.i i v i i u r ^ u o I O 0 0 K , _:/).is

~ " . - , "i % - 1

. i ' " ' • • i ' . - í j i J i _ ' j . i C ' L õ . . i . u : ; . o ! . i Í I L L V I - . O C < l d o r c l o i n < l e l ü ~ Í ; . 1 ^ . A o O K J I ^ K C N ,

o CN leorienta com uir.a freqviência na faixa de 10° Hz. Porém, se

a energia térrica for menor que a energia de congelamento Up, o

dipolo deixa ce ter acesso a uma das direções de mínimo de pc^en-

cial, não havendo mais possibilidade cie recrientação.

Pass-_mos agora ao caso real de múltiplos poços de peten

ciai. Conforre ressaltado no capítulo 3, o movimento de reorienta

çãc áos dipoies CN~ entre as direções [lOO] e [ÍOOj é feito atra-

võs c.is direçTzs: <111> ir. to. c:'J.i árias. Ne- fh.-je ortorrô;.bica (iiior

der.rui?., a ãi í•::r-JT,ça f.r.tre 'J± ::lr:\.--JS 'l*. r..i<-i :z'..a cias d i r ^ ç ^ c s i.^G^

e <1M> ó AF. - 7.4 Í Í V ; -- ííK) . O Jj.auríirúa ic- energias nesca : ;:.sa,

es^á represar.-3 ic na figuro 25b.

Lembramos que quando a energia térmica for menor que

áE, não há mais possibilidade de inversão dos dipolos CN", pois
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as direções <111> intermediárias ficara energeticamente inascessí-

veis. Logo, AE pode ser também interpretado como sendo a energia

de congelamento do sistema num estado ordenado.

Calcularemos agora, como se modifica este diagrama de

energias, na fase ordenada de baixas temperaturas; devemos para

isto, adicionar a interação do dipolo elétrico CN~ com o campo

elétrico local, que se estabelece abaixo da transição de fase.

Tomando p = 0.07 e% •', valor obtido para dipolos CN~

isolados em KC1, e Ê = 0.153 V/A , obtido por difração de neu-

trons, podemos obter a energia de interação dipolar elétrica E ,

com auxílio da expressão

E ^ p.E = pEcosl (16)

Conforme observado na figura 2, as direções <111> fa-

zem um ângulo 0 com a direção [100̂  , tal que

COS0 =

(a 2
+b

2
+c

2) 1 / 2

onde a, b e c são os eixor. ortorrônbicos, na fase de baixas tempe

raturas.

Supondo que o ccr.po elétrico aponta na direção [lOO] /

e tomando a referência de energia nesta direção, obtemos os seguin

tes valores para os mínimos de energia, associados a cada uma das

direções:
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[lOOj - I = O

[lllj - E = pE - pEccsS •*• AE = 12 mev

[lllj - i = pE + pEcos-3 + AE = 2 4 mev

[lOO] - E =• 2pE = 22 r-sv

0btr:p-;3 .-• ;_--; ;- o d: ̂ ^jr-" Ti -"'O V v : •:o!r?.s dG L-ottiMci "ii r.a

fase de baixas temperaturas, conforme representado na figura 25c.

Os dipolos estão congelados na direção [Í00] , com uma certa fre-

qüência de libração dentro do poço de potencial.

Voltando agora aos resultados de perda dieletrica, podj;

v.ios identificar a energia ãa congelamento U p = 27 rr.av, no KCN pu-

ro, •-•oin a en-roia -^socia^ a cliroç^o fill], V p = 24 ncv. Corfor-

riut.'iia a ba:'>.as !. f. ".;;•:. r-.: (".:::•.: ̂ , pt--!s c a e ;;.:Lcla Í"IÍ,C~-.-.";.S'"Í.' i a p'"i_'a

heiver reorientsçao através c;<:ts posições de mínimo ir-iejrmeei.lriss.

Esta comparação é feita, pois as r.edidas de perda dieletrica fc-

ram feitas entre 65 e 85K, isto ê, abaixo da transição de fase ,

quo estabelece um car.po elétrico local.

A diferença de l\k entre- ü, e V nos parece raze'vel ,

v.-.-ivi '• "J a õLiV-v-v-í^c C.cs ozr.\i'Z àe -.-;•'.?.?. áí-jlótri^a íci^a de 51, e

•; r..-..\ .".-: inc-rto".'; no v:-lor -í P. Prr'~r\, '.-sta ci'paracao LGK. àuona:

..-••: ^ . ::'\ ;.or qui'it^tivo, r;::. Õ ? '."•'. ..V • '.•. '.<"~iO tr-rr; ü/Phii^ :. ceio Io •Lo^ric-

Feii-3 a idar, "i f i rj:. ,:ao =n,re a í.-nergia ds con^ol:;: 'J-r i.e. ..a

perí-- dieletrica, G a -^norç. s cr.s pcsiçõos da nínir.o cie per-une is 1

intermediárias, ijoâemos acor.panhar a mudança na barreira de poten

ciai nos cristais mistos.
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E (mev)

(A)

84

[TOO]

[I 00] [III]

(B)

[100]

30

20

10

E(mev) (Ow
[too] [III] [ill] [ioo]

Fig. 25 - Diagramas de barreiras de potencial cristalina.

a) Identificação das energias de ativação üR e Up no modele de
duplo poço âe potencial.

b) Diagrama de energias na fase ortorrõmbica desordenada.

c) Diagrama de energias na fase ordenada de baixas temperatu-
ras, onde adícionou-se a interação do dipolo elétrico CK"
com o campo elétrico local.
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A variação de Up coir, a concentração, obtida através dos

resultados de perda dielêtrica não cobre a faixa de concentração

ir.edida neste trabalho. Conforme representado na figura 10b, U_

psssa a ser aproxirscs^^te constante, e c.â orcleir. de 2 rrsv, CC.T.

concentrações de CN~ abaixo de 0.90.

Devemos Icr.brar ijue as r.r.oiõas cio perca ci-~ 1 5t •: \ zat :-.~o

caracterizam a existência ou não da transição de fase. Ocserva-se

na figura 9 que, a queda em e(T) que fornece as energias de ativa

ção Uj, e Up, ocorre em todas as concentrações, devido ao tempo de

relaxação lento do CN~. UR é a energia de ativação responsável pe

Ia freqüência de reorientação dos dipolos, e ü^ representa a ener

::L-i. üo conoelctKierito des cipolos num estado ordenado. Desta forina,

o ::.••• . : v i ' . : n o v a 1 o r e l e 1.1 . , o \ . - j o ? - Y - . V V J r > a s i-•><••:;•}'• rai: (.•: ;n c c ; .: _ " i L : ' i ç í o r~--i

C:» . b . - r i . N O u c 0 . 9 0 , Í . : ; ! á . ' . Q ;-.I . ; •;,,•. I O *.••:• in i ' O : . : . . . o n ,-. . , : Í U 1 L ^ V I O Ü J a c a l o r

especifico; com base r.ostes resultados, concluí.~os q.ie a transi-

ção de fase antiferroelétrica de fato cicisaparece, com cerca de

10% de Cl na mistura.

Não havendo transiçic de fase, nao há rais ura orientação

privilegiada; o diagrar.a de barreiras de potencial volta a se-

do t ipo rspreí jrií.acio na figura 25'c - onde ÜS direções 1.10^ e Jî O

rosquem a rriesr.'.a ••nerçia - ficando o sisti.-::.a dasordenado. '.'.os c r í s

•. •• \ Õ '.'VÜ! c o n e ; n c i:--ÇrtO ã~ "'.'. a':z:iiyo d e 0 . 3 0 , c v a l o r cie / . i c . ' - r f a

ã Ü'-T d a ürÔGiT t;O 2 i : . -V.

7'oú-: :.• ••-" ••:Li:::~. -.'.. •.•::•.• ̂  ^.-_• o !<.:'<:o cc; U ^ r.^c c r ^ j ^ r :-.

zero en rienhur:i rcoc=-;: t:- u ::~.o , ficando apro>:ir.ac;:-.::ií-.n-& 'Sir.:ixur^z^

com um pequeno valor residual, está de acordo com o r.oceic de rr.l_i

tiplos poços de potencial. Não havendo mais transição de fase ,
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as energias associadas as direções [iÔ D e 'D-0̂ 1 passam a ser

iguais, neste caso, o modelo de duplo poço levaria a uma energia

UF = 0. 0 valor residual de UF confirma portanto, a existência das

direções de mínimo intermediárias.

A energia de ativação UR não participa diretamente da

transição. Esta diminui lentamente com a concentração, indicando

uma diminuição continua na altura média da barreira de potencial.

A freqüência tentativa f também varia, provocando uma mudança

na freqüência de reorientação dipolar.

Vejamos então, como interpretar o desaparecimento da

transição de fase antiferroeletrica, com base no diagrama de bar-

reiras de potencial do cristal: a diferença de energia entre as

í:r£?õeE ^OOl e <lü "_> passou a ser da ordei. de 25K. Logo, até es

ta temperatura, o sistema r.So congela num estado ordenado, pois

os dipolos tem acesso as direções <111> intermediárias, podendo

haver reorientação.

Podemos ainda esperar o aparecimento de uma transição de

fase em torno desta temperatura? A resposta ainda é negativa ,

pois neste caso a freqüência de reorientação dos dipolos CN é

muito grande, não havendo mais possibilidade de salto de barreira.

Os dipolos ficam então congelados de forma aleatória, como um vi-

dro estrutural. :

É neste ponto que a freqüência de reorientação dipolar

passa a ser relevante. A ordem dipolar elétrica não pode ser esta

belecida se o sistema for resfriado numa velocidade não compatí-

vel com a freqüência de reorientação dos dipolos. Neste caso, os

dipolos não atingem o equilíbrio térmico, ficando congelados num



C2r.'jr.do de não equilíbrio desordenado, até baixas temperaturas.

Levando estar interpretações às últimas conseqüências ,

a par t i r das temper" . as cr i t icas de transiçlo de fase - relacio

ntidas na tabela I - , podemos estinar o valor da diferença de

energia «'E cr e as direções [lC0_ e <111>, na fase ortorrõnbica

ôesoíC-.-r.h•' . Estes valores eiit-io r^i acionados na tabela 2. Desta

forma, c.itende-se a redução da temperatura crít ica de transição ,

como conseqüência da diminuição de AE nos cianetos mistos.

Existe ainda outro aspecto de nossos resultados, que esta

de acordo com as interpretações aqui apresentadas. O último pico

de calor específico, observado nc KCN Q[--KCl n r , tem uma intç-nsi-

i i . i â ? hT . : ' . :•:a, c o m o m ã x i r i o H J 8 K . '.'.'. .ir.a. '. c m p o r ^ i - i i r a , a f r e q v : 5 : ; c i - : i r.2

<'('.' i • .•:• r--íc-~o a:;:i ci i .polc>r; n c - s t e f ' ^ t a l ó ^ a -: r: <"' r • Ti <1C 1 0 ' •'-.? . T-.

' JO: , !\-;ia f r e q ^ õ n c i a c a i narra 1 }•?, ch« ç-ando a v a l o r e s da o r d u r

de hora x a 45K.

Entende-se então, porçfce- nao continuaTos a observar os picos cs

calor especifico abaixo desta 'ftiixa de temperaturas; neste caso ,

a frequêncis de reorion^ açso d i - r ' s r é muito grande. Logo, a rápf.

da ;a>:i de resfriamento cio cr\st;_I faz com que os dipolos co.nge-

Iv--:v. v.y.r. .'.-staflo ücsoider,'!'.!-.;. Assir .=•.rrdo, nío há r,.ais trar.?i';õo de

fase.

:KC1 y. ~ 1 . 0 • - . 9 9 x - . 9 8 y ~ . 9 5
' - y.

-.ev) 7 .2 6 .5 6 . 1 J-. C

2 - Energia associada as direçõfes <111>

r ias , na fase ortorrômbica desordenada - tstima

da a part ir dos valores medidos de Tc»
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6.3. Conclusão e Sugestões

Conforme um dos objetivos deste trabalho, construímos

em nosso laboratório um sistema de medidas de calor especifico ,

podendo ser utilizado de 4.2K até temperatura ambiente. O domí-

nio desta técnica de medida não é fácil de ser atingido, e será

de grande valia na realização de futuros trabalhos nesfa linha.

Medimos, neste trabalho, o calor específico de cris-

tais mistos de KCN:KC1, visando estudar a evolução da transição

de fase antiferroeletrica neste sistema. Esta transição ocorre a

83K no KCN puro, e ainda não havia sido estudada diretamente em

nenhum cianeto misto.

t :- '-'- = -: ~~ r-=s?~ resultacos, concluirmos que ocorra

uma redução da temperatura crítica de transição T , e da "inten-

sidade" da transição de fase antiferroeletrica, ao adicionarmos

concentrações muito pequenas de Cl na mistura. Observou-se que

esta transição é fortemente reduzida com uma concentração x = 0.95

de CN~, e não mais é observada em x = 0.90.

A partir da posição dos picos de calor específico, °bti

vemos a variação de T com a concentração, podemos também con

cluir que existe uma concentração crítica x , na qual a transição

de fase desaparece. O valor de xc encontra-se entre 0.90 e 0.94,

sendo portanto diferente da concentração crítica da transição fer

roelástica (x_ - 0.80). Existe portanto uma faixa de concentra-

ção, onde o sistema permanece ate baixas temperaturas numa fase

ortorrômbica ordenada elasticamente, porém sem ordenamento dipo

lar elétrico.
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O desaparecimento desta transição de fase, foi por nõs

interpretado de forma qualitativa, a partir do movimento de re-

orientação dos dipolos CN~, e com auxílio de resultados de perca

dielétrica em cianetos mistos.

Podemos resumir o movimento de reorientação dos CN~ no

KCN puro, como conseqüência da inversão do dipolo entre as dire

ções [lOO] e [lOO], através das direções <111> intermediárias .

Quando a energia térmica for menor que a diferença de energia en

tre as direções [100] e <111>, não há mais possibilidade de in-

versão dos dipolos, e o sistema transiciona de fase para um esta

do ordenado.

Interpretamos a redução .da temperatura crítica de tran

sição de fase, por nõs observada, como conseqüência da redução

da diferença de energia entre as direções [lOO] e <111>, nos cia

netos mistos. Esta hipótese é levantada com base na identifica-

ção feita entre a energia de congelamento, obtida por perda di-

elétrica, e a energia de congelamento obtida no diagrama de múl-

tiplos poços de potencial.

0 desaparecimento da transição de fase é entendido co-

mo sendo conseqüência da baixa freqüência de reorientação dipo

lar. Como a transição de fase evolui para temperaturas mais bai-

xas nos cristais mistos, esta transição passa a ocorrer com fre

quências de reorientação cada vez menores. A partir de um certo

ponto, o sistema não mais atinge um estado ordenado ao ser resfria

do, devido a baixa freqüência de reorientação dos dipolos. Nao

mais se estabelece um ordenamento dipolar elétrico, ficando o

sistema congelado a baixas temperaturas num estado desordenado ,
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num estado análogo ao de vidros estruturais, onde não hâ ordem po

sicional longo alcance.

Diversas questões permanecem em aberto. Uma delas ,

qual o mecanismo de interação, responsável pela suposta mudança

nas barreiras de potencial nos cianetos mistos. A introdução "•->

pequenas quantidades de Cl" no cianeto puro, pode provocar uma

alteração no potencial elástico da rede, e como conseqüência ,

alterar os deslocamentos dos cátions na rede, responsáveis pelo

ordenamento antiferroeletrico a baixas temperaturas.

No momento, esta não passa de uma hipótese especulati-

va. Resta ainda muito trabalho a ser feito, principalmente do pon

to de vista teórico, para que as interpretações aqui contidas

sejam ou não con f í rrr;-.:". as.

Esto trabalho c apenas ur. pequeno inicio, do que pre-

tende ser um estudo mais amplo e sistemático, de calor específi-

co em misturas de ciar.etcs. Diversas outras medidas poderão ser

realizadas, em misturas de KCN:KBr, KCN:KI, KCNrNaCN, ou ainda em

misturas de cianeto de sódio com os diferentes halogênios. Desta

forma, poderemos fazer uma análise mais completa e detalhada

da transição antiferroelétrica, em cianetos mistos.

Conforme já mencionamos, devemos também efetuar medi-

das em amostras com flutuações de concentração pequena, a fim

de observar se ocorrerá alguma variação na largura do pico de ca

lor especifico.

Podemos finalmente, sugerir um tipo de experiência irais

ousada. Para isto, podemos tomar uma amostra com concentração pró

xima da concentração crítica xc, e realizar duas séries de
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das distintas: na primeira delas, a amostra deve ser resfriada

rapidamente, através da introdução de gás de troca no caloríme-

tro; na seguinte, a amostra é deixada esfriar lentamente, dei-

xando o calorIroetro em vácuo por alguns dias. Desta forma, tal-

vez possamos detectar a influência da freqüência de reorienta-

ção dipolar, no desaparecimento da transição antiferroeletrica

em cianetos mistos.



92

APÊNDICE 1 - Erros experimentais

Paremos neste apêndice uma estimativa da precisão de

nossa aparelhagem, e uma análise dos erros cometidos nas medidas.

Determinar o erro nas medida de calor específico atra

vês de uma estimativa teórica é, em geral, uma tarefa difícil

Por isto, é comum aceitar-se que a incerteza nas medidas é obti-

da pela diferença entre o calor específico medido e o tabelado ,

para uma amostra de calor especifico conhecido. Usamos como amos

tra padrão o KC1; a diferença entre os nossos resultados e o ob-

tido na li/ i atura é menor que 3%. Este é considerado como sendo

o va"!or t , \c;o na acurácia do sistema.

pontos em /.orno de urr.a linha suave, ajustada por eles. Observa-

se em no sos resultados ura dispersão dos pontos menor que 1% er.

toda fa a de temperatura. Contudo, uma dispersão de 5% pode ser

encontrs Ja próximo as ter.peraturas onde foram tomados pontos de

calibraç-o. Isto ocorre devido a diferença no valor da derivada

das 2 curvas, no ponto de calibração.

A principal fonte de erro na medida é devido ao erre

no ajuste da curva de calibração. Este erro a.ltera o valor medi-

do da temperatura e altera o valor de dR/dT, provocando um erre

no calor específico. A diferença entre o valor da temperatura ob

tido experimentalmente e o valor dado pela curva de calibraçãc

c menor que 0.15K. Esta i.-.precisão é maior que a causada pela a-

curácia da ponte, e pode ser tomada como sendo a barra de erro

típica na temperatura.
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Devemos aqui ressaltar que pontos de calibração tira-

dos com imprecisão, afetam consideravelmente os resultados de ca-

lor especifico. Concluímos após algumas experiências que é neces

sário esperar um tempo longo, para que o porta-amostra esteja de

fato em equilíbrio térmico com a blindagem.

Enumerar todas as outras possíveis fontes de erro esta

fora do propósito desta discussão. De fato, não sabemos que par-

te do calor dissipado no aquecedor ê perdido para a blindagem ,

pelos fios ou gás de troca residual. Os erros devido' a diferença

finita de temperatura, extrapolações das retas no método adiabã-

tico, ou na medida da capacidade térmica do porta-amostra, estão

abaixo dos outros aqui discutidos.

Resumindo, podemos estimar o erro típico em nossas me-

didas, coiuo sendo da ordem de 3%, chegando no máximo a 5% nos ca

sos mais desfavoráveis,próximo aos pontos de; calibração.



94

APÊNDICE 2 - Resultados Experimentais Tabelados

Os valores de AT correspondem aproximadamente aos

tos de temperatura ut i l i zados .

A)

C(cal/mol.K)

0-63
0.75
0.82
0.89
1.27
1.37
1.52
1.68
2.31
2.51
2.83
3.37
3.80
4.13
4.58
5.01
5.50
6.00

6.56
7.01
7.32
7.76
8.16
8.47
8.85

T(K)

15.6
16.9
17.4
18.1
23.1
21 ,-r
22.9
24.1
27.8
29.4
31.2
34. £
37.1
37.9
40.2
42.3
44.2
46.1
48.2
50.2
51.9
53.6
55.4
57.0
58.6

AT(K1

0 . 6

0.5
0.6
0 . 6

0 . 7

0 . 9

0 .9

1 .2

1 .6

1 .8

2 . 0

2 . 5

3 . 0

2 .1
2 . 4

1.7

1.9

1 .8

2 . 4

3 .9

1 .5

1.7

1 .9

1 .5

1.7
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Cícal/inol.K)

9.74

10.11

10.55

11.06

11.59

12.30

13.00

13.93

14.85

12.89

12.15

11.94

11.85

11.97

12.08

12.20

12.41

12.59

12.87

13.11

13.60

14.03

14.54

13.44

13.69

13.97

14.32

15.03

15.48

15.68

14.85

13.91

13.15

T(K)

60.7

62.1

63.7

65.4

67.2

69.3

71.3

72.9

74.5 .

77.9

79.7

81.5

83.7

89.1

91.1

93.5

96.0

98.5

101.2

104.6

108.6

112.7

116.9

72.3

72.7

73.4

74.2

74.8

75.5

76.0

76.5

77.0

77.6

AT(K;

1.4

1 .5

1 .5

1 .9

1.7

2 . 2

1.9

1.5

1.6

1 . 8

1 .8

1 . 8

2 . 3

2 . 9

2 .4

2 . 4

2 . 6

2 . 6

2 . 8

3 . 9

3 .9

4 . 5

4 . 7

0 .4

0 . 5

0 .7

0 .8

0 .5

0 . 5

0 . 5

0 . 5

0 .5

0 . 5
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B)

C(cal/mol.K) T(K) AT(K)

12.75
12.39
12.25
12.10
12.06
11.91

78.2
78.9
79.4
80.0
80.7
82.9

0 . 5

0 . 6

0 . 6

0 . 6

0 . 6

1 . 3

C(cal /mol .K) T(K) AT(K)

0.71

0.77

C. 96

i .34

1.49

1.72

2.03

2.44

2.79

4.57

5.02

4.20

4.37

4.72

5.14

5.Ü3

6.15

6.65

7.14

7.59

8.06
8.48

15.4
15.9
17.4

20.3
21.5

23.0
25.0
27.5
29.7

38.4
40.2

36.4

3 7 . 6

3 9 . 1

4 1 . 1

4 3 . 2

4 5 . 3

4 7 . 3

4 9 . 4

51.3
53.3
55.3

0 . 4

0 . 8

0 . 3

0 .9

1.3

1.3

1.5

2 . 1

2 . 2

1.7

1.9

0.8

1 .5

1.8
1.9
2 . 3

2 . 0

2 . 1

1 .9

1 .9

2 .1

1.9
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C (cal/mol.K)

8.79

9.26

10.25

10.78

11.39
12.07

12.76

13.58

13.90

12.88

12.39

12.25

12.20 '

12.28

12.17

12.13

12.24

12.33

12.41

12.59

12.67

12.86

13.03

13.18

13.20

13.61

13.92

14.39

14.79

15.15

15.51

11.55
11.85

12.08

T(K)

57.0

58.8

60.8

62.5

64.3
66.2

68.2

70.1

72.2

74.3

76.4

78.4 "

80.3

82.4

84.4

86.4

88.4

90.3

91.0

92.7

94.8

96.8

98.7

100.7
100.4

104.5

107.3

111.8
114.5

117.3

120.0

65.0
66.0
66.5

AT(K]

1 .7

1 .3

1 .7

1 .8

1 . 9

1 . 9

2 . 0

2 . 0

2 . 1

2 . 0

2 . 2

2 . 1

1 . 9

2 . 2

2 . 1

2 . 3

2 . 2

2 . 0

2 . 0

2 . 0

2 . 0

1.9

2 . 0

2 . 1

2 . 9

2 . 7

2 . 8

2 . 9

2 . 7

2 . 9

2 . 9

0 . 4

0 ,1
0.4
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C(cal/mol.K)

12.29
12.43
12.74
12.94

13.08
13.41
13.53
13.87

13.90
14.02
13.90
13.66
13.55
13.05
13.02
12.55

T(K)

67.1

67.6

68.1

68.6
69.0
69.5
70.0
70.5
71.0
71.5
72.0
72.5

73.0

73.5
~ * r
i -= . \*

7 4 . 5

AT(

0 . 5

0 . 5

0.5

0 .5

0.4

0.4

0.4

0 . 4

0 . 5

0 . 5

0 . 5

0 . 5

0 . 5

0 . 5

0 . 5

0 . 5

K C *0.95' K C 1 .05

C(cal/mol.K)

0.66
0.78
1.06
1.41
1.71

1.91
2.50
2.85

3.23
3.67
4.15

T(K)

14.3
15.7

17.9

20 .5 '

22.5

23.8
26.9
28,8
30.8
33.0
35.2

AT(

0.2

0 .8

0 . 8

0.9

1.3

1.4

1.8

2 . 1

1.9

2 .4

2 . 3
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C(cal/mol.K)

4.64

5.15
5.69
6.07
6.53
7.01

7.72

7.92

8.37

8.82

9.29

9.61

9.89

10.12

10.35

10.53

10.77

10.89

11.28

10.93

11,34

11.53

1 1 . 7 1

11.82

12.06

12.21

12.40

12. 71

13.01

13.25
13.51
13.75

14.06

14.50

T(K)

37.4

39.6

41.7

43 .7

45.7

48.0

50.2

51.0

53.0

55.0

57.4

... 59.5

/.,.. 61.7

63.8

65.8

68.0

70.3

72.5

74.8
73.4
75.3

77.2

79.2

81.2

83.2

85.1

87.2

81.7

92.6

95.0

97.1

99.3

101.8

105.1

AT (I

2 . 5

2 . 1

2 . 2

1.9

2 . 1

2 . 3

2 . 2

1.9

2 . 0

2 . 2

2 . 0

2 . 2

2 . 2

2 . 1

2 . 3

2 . 3

2 . 3

2 .2

2.4

1.9

2 .0

2 .0

2.2

2 .0

2 . 1

2 . 1

2 .6

2.7

2 .8

2 .0

2.2

2 .2

3 .6

3.6
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C(cal/mol.K) T(K) AT(K)

14.94 108.4 4.0

D)

C(cal/mol.K) T(K) AT(K)

0.07

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.6

0.9

1.2

1.0

1.2

1.5

2.2

1.3

1.2

1.3

1.8

1.6

1.7

1.9

2.1

1.7

2.6

4 .1

3.7

1.9

2.0

2.0

2.2

0.12
0.23

0.24

0.33

0.36

0.46

0.52

0.59

C.70

1.02

1.20

1.45

1.6&

1.94

2.1?

2 .71

2.88

3.23

3.59

4.01

4.41

4.85

5.60

8.41

6.23

6.63

7.04

7.57

6 . 2

S» 4

9 . 7

10.9

11.2

12.4

12.9

14.1

IS 2

16.6

18.0

19.4

21.1

22.9

24/3

25.6

29.0

30.9

32.8

34.7

36.8

38.7

4C.8

44.2

58.5

47 .1

49.1

51.2

53.3
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C(cal/mol.K)

7.87

8.20

8.56

8.94

8.84

9.17

9.61

10.09

10.50

10.91

11.29

11.67

12.05

12.79

13.63

T(K)

55.3

57.2

59.3

61.6

60.4

62.7

65.5

68.2

71.0

73.9

76.4

78.7

81.2

85.6

90.0

AT(

1.9

1.9

2.4

2.4

0 . 7

2 . 9

2 .8

3 . 0

3 . 0

3 .1

. 2.1

2 . 5

2 . 5

1.9

2 . 7
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