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RESUMO

Medidas de Correntes de Despoiarização Termicamente Estirouladas entre
100 K e 350 K foram feitas em amostras cerâmicas de Zr02:Mg0 para discriminar
os diferentes tipos de polarização (polarização orientacional, interfaciaj e
de carga espacial intrínseca e extrínseca), com o objetivo de usar essa tecni
ca para o estudo de formação de solução sólida em zircõniaparcialmente estabT
lizada. As amostras foram preparadas por processamento cerâmico convencional .
Foram empregados diferentes materiais como eletrodos, tais como grafite coioi^
dal, ouro e prata, além de eletrodos isolantes (p. ex. mylar). Os espectros de
correntes obtidos são fortemente dependentes do material que compõe os eletro
dos, evidenciando a ocorrência de fenômenos de carga espacial nessas cerâmicas.

THERMALLY STIMULATED CURRENTS IN ZrO2 : MgO

ABSTRACT

Thermally Stimulated Depolarization Current measurements between 100 K
and 350 K have been performed in ZrCL'.MgO ceramic samples to discriminate the
several kinds of polarization (orientational and interfacial polarization, and
extrinsic and intrinsic space charge effects) to allow for the use of the
technique in the study of solid solution formation in partially stabilized
zirconia. The samples were prepared by conventional ceramic processing methods.
Different electrode materials have been used: colloidal graphite, silver, gold,
and also insulating electrodes (e.g. mylar foils). The current spectra obtained
are strongly dependent upon the electrode material showing the presence of
spacial charge phenomenon in these ceramics.

Cerâmica Avançada



1. INTRODUÇÃO

Cerâmicasã base de zircõnia tem despertado bastante Interesse para
aplicações em células de combustível a altas temperaturas e sensores de oxigê-

(12)nio ' '. Para essas e outras aplicações da zircõnia e importante a presença
de aditivos para produzir a estabilização parcial ou total da fase cúbica e,
com isto, evitar as dificuldades provenientes da transformação de fase tetrago
nal — monoclTnica, que ocorre na zircõnia pura, entre 1000°C e 1200°C.

A fase cúbica i geralmente considerada como tendo a estrutura fluori^
ta com ions de Zr4* e M*+ ou M3* (M2* e H3* « cation dopante)distribuTdos ale£
toriamente nas posições catiônicas, e com um número suficiente de vacâncias de
oxigênio, também distribuídas aleatoriamente, para fins de compensação de ca£
ga.

No caso de cãtions dopantes divalentes, p.ex. Mo , para cada Ton MgZ+

introduzido é criada uma vacância de oxigênio (Mg^, e V" , respectivamente,na
notação de KrOger e Vinck). Já ê sabido que em temperaturas não muito elevadas
a interação coulombiana produz a associação desses defeitos, formando pares neu
tros do tipo: (Mgz V _ ) x . Na figura 1 tem-se o diagrama que representa meta-
de da célula unitária da estrutura fluorita, contendo um desses pares.

A presença desses pares controla a dependência da condutividade com a
temperatura, pela introdução da entaipia de associação do par, nesta dependên-
cia<3>.

Esses pares atuam como dipoios elástico e elétrico e, sob certas con-
dições, dão origem a relaxações aneiástica e dielétrica, respectivamente.Por-
tanto, medidas de atrito interno e de relaxação dielétrica podem ser emprega -
das no estudo desses defeitos, p.ex., estudar o qus ocorre com a variação de
sua concentração com a composição ou com diferentes tratamentos térmicos1 ,
alem de fornecer uma prova concreta da formação de solução sólida nessas cera-
micas<7>.

Medidas de Correntes de Despolarização Termicamente Estimuladas (CDTE)
consistem basicamente em se medir, durante o aquecimento da amostra, a corren-
te de deslocamento resultante da liberação da polarização Induzida previamente
por um campo elétrico.

Analogamente ao que ocorre em dielétricos, diferentes tipos de polari-
zação podem ocorrer em materiais cerâmicos: polarização de orientação ( devida
ao par neutro), polarização interfacial ou de MaxMeii-Wagner-Siliars (devida a
presença de fases com diferentes constantes dielétricas), e polarização de ca£



ga espacial de origem intrínseca ou extrinseca (devida a migração de portado-
res de carga intrínsecos ou extrTnsecos).

Este estudo tem por objetivo discriminar os diferentes tipos de pola-
rização a fim de usar a técnica de CDTE para o estudo da formação de solução
solida em zircõnia parcialmente estabilizada.

2. PARTE EXPERIMENTAL

As amostras, com 0 - 10 mm e espessura « 1,5 mm, de ZrO*: x MgO (com

0,1 4. x £ 3» mol e x » 21% rool de MgO), foram preparadas por mistura manual

de pós de ZrO2 e de MgO» compactação uniaxial a 196 MPa, seguida de pr i -s in -

terização e sinterização ao ar a 1450°C por 4 horas. Na tabela I tem-se os re

suitados de análises de impurezas pelo método espectrogrãfico semi quant i ta t i -

vo, dos materiais de part ida, e de superfície específica determinada pelo mé-

todo de B.E.T.

Dive ".os materiais foram empregados como eletrodos: graf i te coloidal ,

folhas de r j ' (espessura - 0,068 mm), monocristal de KBr nominalmente puro

(Marshall t * Co., espessura * 1 mm) e folhas finas de mylar (espessura -

0,014 mm' s espectros CDTE obtidos usando-se graf i te coloidal não são repro

dutíveis a -,w into que aqueles obtidos usando-se folha de ouro apresentam de

formaçõei -a- curvas de correntes de despolarização.

A? tiedidas de CDTE foram fei tas na faixa de temperaturas compreendi -

das entr 100 K e 350 K, sob vácuo dinâmico de IO"2 Torr. A velocidade de

aquecia * t o empregada é de 4 °/min. Na figura 2 tem-se o diagrama de blocos

do siste.a de medidas.

3. RESUL.DOS E DISCUSSÃO

Na figura .* tem-se o espectro CDTE obtido para uma amostra com conceji

tração nominal de 21% mol de MgO, para três diferentes temperaturas de polar[

zação (Tp, indicadas pelas setas na f igura ) , empregando-se como eletrodos fo

lhas de ouro. Observa-se que o espectro i dominado por uma relaxacão bastan

te alargada ( w ^ ^ • largura na meia altura * 40 4 sendo que sua temperatu

ra de máximo aumenta com Tp. Este comportamento é característico de relaxa-
is)

ções devidas a efeitos de carga espadar ' .

Com o objetivo de detetar o defeito MgV - VA', evitando os efeitos in

desejáveis que ocorrem em soluções sólidas concentradas1 ' , foram obtidos es -

pectros de relaxacão dielítrica em amostras com concentrações relativamente



baixas (0,1 4 x £ 3% mol de HgO). Nesta faixa de concentrações as amostras,

apôs- a sinterização, devem conter apenas a fase nonoclTnica. Na figura 4 tem

-se o espectro característico obtido para uma cerâmica contendo 0.1X mol de

HgO. Como pode ser visto o espectro CDTE i caracterizado por uma relaxação com

máximo em torno de 240 K e coma) 1 , 2 = & K. Este comportamento é caracterís-

tico de efeitos de carga espacial de origem extrínseca, ou seja, deve-se a in

jecão de portadores de carga pelos eletrodos. Este mecanismo é confirmado por

meio do espectro CDTE obtido com o monocristal de KBr, onde o pico de despoja

rização aparece em sentido contrário ao detectado com eletrodos de mylar.

Os resultados obtidos mostram a importância da escolha adequada do ma

teriai para eletrodos de amostras cerâmicas, no estudo de suas propriedades

elitr icas, além de permitir a identificação dos tipos de polarização que p£

dem ocorrer nesses materiais.

Estudos complementares, com cerâmicas de zircõnia parcialmente estabi-

lizada, encontram-se em andamento com a finalidade de se identificar a relaxa

ção devida ao par (MgZr - VQ)X, permitindo o uso da técnica de Correntes de

Oespolarização Termicamente Estimuladas nos estudos de formação de solução S£

lida em cerâmicas i base de zircõnia.

4. CONCLUSÕES

1) Eletrodos de grafite e folhas de ouro não são adequados para medidas de
CDTE em cerâmicas de zircõnia, sendo mais adequado o uso de eletrodos is£
1 antes.

2) Em zircõnia estabilizada com magnesia o fenômeno predominante i devido a
efeitos de carga espacial.

3) Para baixas concentrações de MgO o mecanismo mais importante é o de inje
ção de cargas pelos eletrodos.
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TABELA I - Teores de impurezas ( em ppm) determinados por analise espectrogrã

fica semiquantitativa e valores de superfície especifica (era m2/g)

determinados por B.E.T. nos materiais de partida.

Si

P

Fe

Mg

Pb

Cr

Al

Cu

Na

Zn

Ca

Superfície

Específica

ZrO2*

> 400

80

* 400

100

10

12

180

40

120

40

-

2.6

MgO**

20

-

150

-

L 4

d. 20

í- 20

200

-

60

L 100

18.5

* ZrO2 da E. Merck

•• MgO da Cario Erba



FIG. 1 : Diagrama que representa metade da célula unitária da estrutura fluorj^
ta.QjTon 0 ".LJvacIncia de 0 , # Ton Zr , @ impureza catiõnica
divalente.

FIG. 2 : Diagrama de Blocos do Sistema de Hedidas de Correntes de Despoiariza-
ção Termicamente Estimuladas.

FIG. 3 : Espectros de CDTE de uma amostra de ZrO2 : 2IX mo1 MgO, para diferen-
tes temperaturas de polarização. Tp: a) 257K, b) 292K e c) 295K.

FIG. 4 : Espectros de CDTE de uma amostra de ZrO2 : 0,U mol MgO, com diferen
tes eletrodos: a) folhas de mylar, b) monocristai de KBr puro.
Tp « temperatura ambiente.
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