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ABSTRACT. A chanter for alignnent of low temperature ferroeiastic 
domains in crystals by the use of uniaxial stress was built. 
The system allows the use of EPR and optical tcchnioues, as well 
as X-ray irradiation at temperatures as low as m. (fayjuo*? ) 

RESUMO. Construiu-se um sistema de alinhamento de domínios em 
cristais Que apresentam fase ferroelastica a baixas temperaturas 
por meio de pressão uniaxial, permitindo a analise de monedomínios 
por técnicas óticas e RPE. O sistema permite a formação de defeitos 
por irradiação com raios-!: ate a temperatura de 77K. fhtrv* / 

1) INTRODUÇÃO 

Um cristal é dito ferroelãstico se apresentar: a) dois ou 

mais estados (orientações) coexistentes na ausência de tensão 

mecânica externa e b)-se estes estados puderem ser transforma 

dos em outros pela aplicação de tensão mecânica oue provo 

cue leves movimentos dos átomos (1). Esses estados são chana_ 

dos domínios elásticos e são semelhantes aos domínios elêtri^ 

cos e magnéticos e são cultas vezes encontrados nas fases de 

cristalização de baixas temperaturas em cristais simples. A 

transformação de um domínio para outro é irreversível, isto 

é, permanece mesmo cue a pressão uniaxial seja retirada (ana 

logamente a uma estrutura ferroelétrica sob um campo elétr£ 

co). Esta transformação é Independente da temperatura (nos 11, 

raltes da fase ferroelastica do cristal), está relacionada con 

mudanças nas dimensões macroscópicas cristalinas (2) e pode 

ser representado por uma certa operação de um grupo de rota 
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ções (incluindo a Inversão). Ca geral há «ais de uma operação 

oue pode representar a transformação de um domínio em outro. 

Construiu-se uma câmara de pressão uniaxial oue permite o 

estudo de domínios Individuais em cristais*que são ferroelís 

ticos a balias temperaturas a que de outra forma apresneta. 

riam uma estrutura de muHIdomTnlos. Isto permite estudar 1m 

purezas. centros de cor e defeitos, por exemplo resultantes 

de danos de radiação, utilizando-se as técnicas de RPE, absojr 

ção e emissão óticas, antes e depois da aplicação de tensão 

uniaxial. Resultados obtidos por RPE mostraram alinhamento je 

fetlvo. 

A pressão uniaxial aplicada a um cristal age como uma pejr 

turbação externa, analogamente i aplicação- de um campo magne 

tico que ê uma perturbação representada pela Interação Zee, 

•an. 

A aplicação da pressão uniaxial multas vezes levanta dege_ 

nerescênclas e ê de Interesse para o estudo feito com pressão 

uniaxial saber o n9 de componentes desdobradas bem como a In 
tensldade das mesmas e a variação de energiasofrlda por com 

ponente. E Importante também saber a simetria do tensor pres_ 

são uniaxial aplicado e dos poços de potencial associados a 

reorlentação molecular. 

No caso mais comum, o desdobramento provém do fato de o 

defeito ser anisotrõpico e de suas orientações serem equiva_ 

lentes apenas antes da aplicação uniaxial. 

Para calcular o efeito da pressão uniaxial aplicada, nas 

propriedades do cristal precisamos saber a forma da hamilt£ 

niana da pressão correspondente. Considerando a rede como o£ 

clladores harmônicos com coordenadas. 0{, esta hamiltoniana 

pode ser escrita como: 

V l Fi°i 
onde Fj S a componente da força constante aplicada em cada o_s 

cilador (3). 

0 efeito da pressão uniaxial i tirar da posição de eouil£ 

brio cada oscllador. A perturbação nos estados do centro éfei 

ta através da Interação elétron-rede. 
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A pressío uniaxial pode ser representada por um tensor 6 

COB componentes 6|j« n^nj p, onde nj e n« são os cossenos d£ 

rêtores entre os eixos 1 e J c a direção ó» pressão cuja 1it 

tensidadt ê representada por p (4). Este tensor í simétrico e 

possui 6 componentes Independentes (5). 

For exemplo, em um cristal cúbico de simetria Oj, si a 

pressão aplicada for na direção «100>, as componentes preseji 

tcs são as da representação C.» enquanto que se a pressão for 

na direção <110> as componentes são Cg e Tsg (simetrias tetra, 

gonal e trigonal respectivamente). 

2) DESCRIÇÃO DA CÂMARA 

A figura 1 apresenta um esquema geral da montagem para a, 

pHcação da pressão uniaxial. No tubo. i direita, coloca-se 

uma conexão para a aplicação da pressão através do uso de nj. 

trogênio pressurlzado. 0 cristal pode ser visto na extreaid£ 

de inferior do criostato. Este sistema i compatível com um 

sistema previamente projetado que utilizava o mesmo tipo de 

criostato e também possuía sistema de trocas (6). 

A tampa, com orifício para a entrada do criostado. i mos_ 

trada na figura 2. Esta tampa é móvel, podendo girar sobre um 

•©•ring". 

A parte inferior da câmara contém 3 terminações para se_ 

rem usadas em RPE, ótica e ra1os-X. A vista de baixo da esta_ 

ção ê mostrada na figura 3. 

0 embolo usado para pressionar o cristal faz parte de um 

sistema hidráulico. A peça de aplicação da pressão i mostrada 

na figura 4. 

Na figura 5 pode ser vista a montagem da câmara em deta, 

lhes, com o tubo de quartzo (terminação de RPE), diodo para 

medidas de temperatura e sistema hidráulico. 

3) PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

A aplicação da pressão uniaxial foi feita em cristais de 

KCN irradiados .'com raios-X e sempre feita na faixa de tempera. 
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Ura ftrroelãsttco, apôs a )t traiu 1(1» de fate. Preferfu>se 

•«ar temperaturas de e*rce de 130K, Itto not garantia que • 

cristal estava realmente na fate frrroelístlca, caso houvesse 

algum erro na medida de terperatura. 

U M VOS O cristal tendo tido Irradiado, este era colocado 

na extremidade do crlostato eue era então levado ao sistema 

de ressonância para qwe fosse» pintados ws espectros de RPE, 

es temperatura ambiente. Inicialmente. Tendo tido feito vácuo 

•o crlostatc a temperatura era aos poucos baixada.enquanto ou 

tro espectros era» coibidos, ati que a teoperatura chegasse 

a 130K. COM ISSO era» obtidos espectros bem resolvidos. do 

centro F. na 1* fase (acima de HBK) e espectros nio resolvi, 

dos, do centro F, na 2» fase {entre UIK e S3K). 

A esta altura 6 cristal jâ pedia ser pressionado. 0 cr1o_| 

tato era retirado do espectrõmetro de RPE • levado ã câmara 

para troca de terminações e pressio uniaxial. Era feito vacuo 

na casara e entio removida a terminação de RPE. A tampa da eâ 

mar a sofria uma rotação e com Isso o cristal era levado ati 

a peça onde a pressão seria aplicada. 

A pressão era aplicada no sistema hidráulico com o uso de 

nitrogênio comprimido. ' 

0 embolo.do sistema hidráulico *r* deslocado até pressio 

nar o cristal. Este embolo pessui uma área de 0,8cm2 e o cris 

tal uma irea média de 0,04cm2. Com Isso a pressão nominal a, 

pi içada no sistema era amplificada por um fator 20. Foram ut£ 

lixadas pressões da ordem do 10kgf/cm2. 0 cristal então rece 

bla pressões da ordem de 200kjf/cm2 (desprezando-se pequenos 

atritos no embolo). ApÕs submetido i pressão, i» cristal podia 

ser novamente levado ao sistema de ressonância. Para isso a 

tampa da câmara era novamente girada atê que o cristal ficas, 

se exatamente sobre a terminação de RPE. que tra novamente c£ 

locada no crlostato. 

i 

4) RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Os resultados são obtidos através da comparação dos eipejç 
tros de RPE antes e depois da aplicação da pressão uniaxial .A 
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través deles pudmo* observar diferenças laportantes out nos 

•ostras que houve alinhamento efetivo dos doatnlos crtstaH 

•os. 

Coso ua resultado laportente podeaos citar: 

- a pressio uniaxial alinhou os dlpolos elásticos e penal 

tlu a obtenção de sinais de RPE do (CR)* ea teapersturas su 

periores âs temperaturas ea que ele í encontrado e« cristais 

não subaettdos a pressão uniaxial. A pressão aplicada poss£ 

velaente privilegiou alguaas direções que tlveraa suas linhas 

auaentadas e portanto sua deteção facilitada.*'' 
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F I C . \ CXMARA CON CRIOSTATO 



F I G . 2 TAKPA DA CXKARA 



FIG. 3 VISTA DE BAIXO DA CÂMARA 
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FIG. 4 PEÇA PARA APLICAÇÃO DA PRESSXO 
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F 1 6 . S CXriARA PARA TROCA DE TERMINAÇÕES E APLICAÇXO 
DE PRESSXO UNIAXIAL A EAIXAS TEMPERATURAS 


