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I,INTRODUÇÃO

O problema do estudo dos flefeitoe por absorção ótica em cris-

tais raisfcos ê de dificil solução, devido â complexidade éõ

sistema envelviáo. Sistemas mais simples como KCL, NaCL, KBR

<• dedais alcalinos híalinos foram objeto de volumosa série de

experimentos cujos resultados constam nos compêndios que defi

nera e tratam de centros e -lefeitos nesses cristais.

Ho nosso estudo nos propuzemos obter resultados razoavelmente

favoráveis ã obtenção de URI modelo que explicassem os fenôme-

nos resultantes de coloração, por radiação ionizante. Isto se

ria facilitado conhecendo-se a interação dos centros formados

pelos diversos processos aplicados, com a estrutura da rede

cristalina. Embora o modelo suposto a partir dos dados expe-

rimentais fosse semi-empiríoo, poderíamos sentir-nos estimula

dos a tentar a aplicação da ressonância como meio mais eficaz

para garantir talvez resultados definitivos.

Afim de sistematizar o propósito deste trabalho, o de colher o

máximo de informações, passou-se ao treinamento da aparelhagem

e com o equipamento ã disposição, o Espectrometro DK2-A,

Seguiram-se estudos inicialmente teóricos dos assuntos relacio-

nados com os tipos de fenômenos inerentes a defeitos e centros

de côr em cristais. A partir da analise dos espectros obtidos

de sua interpretação poder-se-ia tentar um modelo.

Mo Capítulo II descreveremos sucintamente, os métodos de crês

cimento de cristais, visto que foi necessário na preparação d s

amostras utilizadas. Também os requisitos que devem possuir

as amostras para um estudo Ótico eficiente tais como área, e£

pessura, pureza, etc.

0 Capitulo III é dedicado aos diversos processos empregados na

produção de centime de. côr, cor;, o objetavc de conhecer poste-
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-onoente, melhor os diversos mecanismos complexos que a for-

ãO destes centros apresenta. Descreveremos ura processorea

no laboratório de Física da U.F.M.G.

Capítttlo IV, são descritos as técnicas mais relevantes no

dos centros de côxf tais como a absorção ótica

o Espectrcraetro DK2-A " e Ressonância de Spin.

Capítulo V trata resumidamente dos centros "F", em alcali-

hialinos, já que i um centro conhecido na literatura cien

ã que serviu de objeto de treinamento preparativo. A

também a formosa equação de "Smakula" importante no

de concentrações de centros.

Capítulo VI desenvolve propriamente o tópico central a ser

^.«yestigado, qual a da absorção ótica em cristais mistos ADA/

jjjPt na procura de defeitos nos mesmos. Descreve-se outros -

^Xíã a preparação e crescimento dos cristais utilizados. Passa

s espectros de absorção no ultravioleta, sua interpretação,

do ajuste de curvas. Apresenta ainda os programas de compu

utilizados, no ajuste das curvas, o cálculo aproximado

/p/j numero de centros por cm*

finalmente os centros formados via "radiação ionizan

tm e uma tentativa de um modelo para os centros formados.

Capítulo VII estão as conclusões deste trabalho.



II. CRESCIMENTO DE CRISTAIS

h maior parte dos estudos sobre centros de cor em cristais

sintéticos tem sido feito em materiais crescidos da fusão.

Existem outros métodos de obtenção de cristais como por via

de solução, deixando evaporar o solvente. Os processos por

solução para alguns exemplares descreveremos mais adiante.

Vários cristais têm sido crescidos no laboratório de Físi-

ca da U.F.M.G.

Dois métodos são comumente usados para o crescimento por fu

são: O método.Bridgman-Stockbanger e o método Kyropoulos-No

primeiro como indica a figura, a fusão está contida num ca-

dinho com um fundo cÔnico, e o cadinho (com o continente) ê

baixado vagarosamente através de um gradiente de temperatu-

ra pelo qual passa, e o qual é mantido na função de um for-

no de zona dupla. Torna-se primeiro um núcleo cristalino na

parte cônica e continua a crescer enquanto o crucível ê baî

xado até que toda a parte fundida é solidificada. Este meto

do não é usado geralmente, embora simples. Na técnica de

Kyropoulos a fusão (o fundido) está contida num crucível es_

tacionãrio e um "dedo frio" é mergulhado diretamente na par

te líquida, Este dedo frio pode ser um tubo oco resfriado a

água ou ar, ou consistir num tubomecãnico, segurando um pe-

queno cristal semente que toca no fundido. No primeiro caso

muitos núcleos cristalinos se formem quando o tubo frio con-

tata o fundido. Os núcleos cristalinos devem crescer para fc

ra lateralmente. A seguir o tubo é puxado lentamente,porem

numa taxa mais rápida para manter o diâmetro do depósito

cristalino. Isto provoca o depósito de cristais a decrescer

em diâmetro e formar um " pescoço ". Se a operação foi rea

lizada cuidadosamente, a posição do depósito abaixo do pes-

coço permanecendo em contato com o fundido consiste somente

de cristal sci;i6nte. A velocidade lenta do tubo, vertical
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te,assegura o crescimento lateral do bõlo,e o movimento len

to continua até que se obtenha o comprimento desejado de cris

tal.

Quando se usa um cristal semente no inicio da operação, as

delicadas 9 complicadas manipulações podem ser evitadas. No

crescimento de 1 cristal de KCI* no laboratório, usamos cri£

tal semente. O procedimento seguido será brevemente descri-

to. 0 cristal obtido foi de aproximadamente 5 cm por 3cm de

diâmetro. Se for desejado am "doping" bastará adicionar aim

pureza desejada S fusão da operação de c-c-CAmwito.

t
1 -• / t ' f P ?• 1

Fundido

Gradiente de tempe
ratura ~

Cristal

FIGURA 2.1. Crescimento de um Cristal pelo Método BRIDGMAN -

STOCKBARGER.

b) DESCRIÇÃO DE CRESCIMENTO DE UM CRISTAL DE KCL,PELO PROCES

SO BRIDGMAN-STOCKBARGER.

se uma semente de l,5cm de comprimento 3nvm de espes

sura e 5mm de largura, constituido de KCL puro. 0 forno atin

giu a temperatura de 88°C(tampado) . Destampou-se o forno,dei^

xando-o atingir a temperatura de 780°C mais ou menos,tentan-

a estabilização,. A estabilização da temperatura ê

I! f. e
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Cadiríio oora o funâido

FIGURA 2.2. Arranjo Experimental para o Crescimento de um

Cristal âe KCL



controlada, por íoeio de um termo-par, o qual tem utsa entrada

para o forno e outra S conectada ao controle do forno.

A semente é então encostada ao material fundido. Liga - se

então uma engrenagem de abaixamento da minivoltagem indica-

do na figura. Deixa-se formar o pescoço abaixo da semente,

que esta ligada a um tubo oco com refrigeração, e a um sis-

tema de mini-molduras para a movimentação lenta. Caso o

cristal era formação abaixo da semente ax-olumar demais aumen

fca-se a temperatura. Em conseqüência o cristal se adelgaça,

pois a uniformidade do cristal depende da constância da tem

peratura. Mergulhe-se a haste com a semente sobre a aKios -

tra (material de base que consiste no cristal fundido). Ao

tocar na face líquida a face da semente forma um pequeno me

nísco que se observa por reflexão no líquido, que se move um

pouco. Fixa-se então ã haste a uma roda dentada líquida a

um pequeno !uotor, puxando-se a haste lentamente. Deve-se

ter o cuidado de esperar para que inicie a aderência do lí-

quido à semente formando um anel. Durante o crescimento cçn

trola-se o equilíbrio da temperatura. Obteve-se um cristal

de apte, 5cra de comprimento por 3cm de largura, no final da

operação.
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CRESCIMENTO DE CRISTAIS DE SOLUÇÃO AQUOSA

I - Técnicas de Crescimento

Este método se subdivide em quatro categorias, baseadas na

magnitude da solubilidade e variação da mesma com a tempera-

tura . •;

1. A técnica de "Queda de Temperatura" e a "Temperatura

constante". £ usada para materiais de alta solubili -

dade e um coeficiente de temperatura grande e positi -

vo, por exemplo k K- P°4»

2. A técnica de "Evaporação", usada para materiais com

alta solubilidade porém coeficiente de temperatura pe

queno, positivo ou negativo, exemplo k-HPO^H^O;

3. A técnica "hidrotérmica", empregada para materiais cem

baixa solubilidade, que pode funionar a alta tempera-

tura e consequentemente a altas pressões, por exemplo

S.O2 (quartzo), A12O3 (safira), CaCO3 (caleita);

4. A técnica "gel", usada para materiais com baixa selu-

bilidade que são senslvei3 ao calor, exemplo o tarta-

rato de cálcio.

Mas do que uma técnica pode ser muitas vezes usada, porémces

tumeiramente o método preferido ê o primeiro que pode ser em

pregado na liBta acima.

Se um cristal de tamanho razoável/ digamos 300g, for preciso

crescer de uma solução sem um "replenishment" do soluto, en-

tâc a porção de soluto.presente no volume inicial de solução

deve encoder esta configuração e se tomarmos um recipiente,

conveniente de 20kg então a solubilidade deve ser maior do

que 15g (kg solução)" se todo o soluto é removido, ou mais

estatisticamente, amior que 75g(kg)" se somente vinte por

cento do soluto for convertido em cristais (monocristais).Os

materiais que prenchem este requisito caem nas categorias 1

OU 2 acima.
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A forma raais simples de crescimento de um cristal de solu-

ção incompleta ê tomar uma concentração elevada de soluçãoe

deixa-Ia resfriar. Isto ê conhecido como a "Técnica de que-

cla dé tensperatura e o arranjo experimental ê descrito e dis

autido nu» artigo, indicado na referência bibliográfica.Pa-

ra esta técnica ser usada, o material deve ter um coeficiente

de temperatura elevado, desde que o intervalo de temperatu-

ra está limitado à altas temperaturas por evaporação e abai

jcas temperaturas pela mobilidade reduzida de superfície.Orna

diferença conveniente de temperatura entre o início e o fim

pode ser por exemplo, 1O°C, por exemplo 50-40 C e usando o

mesmo tamanho cristalino e tamanho do banho como descrito &

cima, o coeficiente de solubilidade devem ser maior do que

1,5 g (kg°C) . Alguns materiais satisxazendo estas condi-

ções são dâ .as na tabela ebaixo, e caem na categoria 1.

TABELA 1. Solubilidade e coeficiente de temperatura a HO° C

de materiais coro alta solubilidade e Coeficiente

de temperatura

Alumen K2SO4Al~(SO,)~24H.

ADP(NH4)H2PO4

TGS Sulfato t r i g l i c i n i c o
KDP kH2PO4

EDT Tar t a r a to de e t i l e n o

g(kgSolução)
,) " 240

360

300

250

diaminico 590

g(kg C)
+ 9.0
+ 4.9
+ 4.6

+ 3.5
+ 2 .1

Para crescimento de cristais maiores, ou produção de um

de número de cristais será econômico fazer um aumento de ta

manho do equipamento para obter a proçao exigida de solutona

solução verdadeira e um arranjo experimentai alternativo é

empregado. Um material j.olicr;'.stalino como fonte é dissolvi-

do num tanque e esta solução alimentada ê circulada do tan-

que fonte para o tanque de crescimento e a solução fornecida

raencaminada do tanque de crescimento para o tanqua fornece-

dor. Está ê a técnica de "Temperatura cons.ante e o arranjo
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Fie. 2.6. Electrolytic coloration of an alkali haütle crystal.

(a) The point electrode is negative. Electrons enter the crystal from
the point and the color center cloud migrates toward the anode.

(b) The color center cloud has reached the anode.
(c) The polarity of the electrode» can be reversed making the color

center cloud migrate to the point electrode (now positive) and with-
drawing the elecrrone from the crystal.



experimental t descrito no artigo, de R.CKelT "Crystal Growth from a -
aqueous solution " (item 5 da biblioorafia). Para materiais com coefi -
ciente; de temperatura mais baixo ou coeficiente negativo de solubilida
de, e costufl» remover o solvente por algumas «janeiras tais coso evapora
ção controlada. A tabela abaixo da os dados de uns poucos materiais que
estão na categoria 2 e o arranjo experimental para a técnica de evapora
ção também encontra-se descrito no Ttem 5, da referência bibliográfica,

TABELA II.
Solubilidade e Coeficiente de Temperatura a 60°C de materi-

ais com grande solubilidade e coeficiente de temperatura baî
xo.

720 +0,1

U2S04H20 ' 2 4 4 - 0,36

Li 10, 431 - 0,2

Ura método mais geral para materiais menos solúveis é a técnica MdrotéV
mica que envolve o uso de soluções uquosas a temperaturas elevadas ( á
700°C) e por isso altas pressões (até 3000 atmosfera). Estas condições
são muito semelhantes àqueles que originam a formação de muitos raine -
rais , especialmente s i l icatos , na crosta terrestre. Muitos materia's
com solubilidade baixas ã temperatura ambiente tem sua solubilidade au-
mentada por ordens de grandeza, aumentando a temperatura . Ver tabela a_
baixo. Isto todavia gera um pressão de vapor de Igua que requer forte
continente. 0 crescimento do cristal de quartzo e o exemplo mais conhe
cido desta técnica, que se descreve no artigo de R,CKell, "Crystal Grow
th" (1970) na referência no 5 .



TABELA III. Solubilidade e Coeficiente de .Temperatura para

Quartzo a em Solução 0,- N
a
0 H

Solubilidade a 20°C,l atm.

Solubilídade a 400°C,1000 atm.
: 10-3

30 gfcg-1

Coeficiente de Temperatura, a 400°c + 0,Q6g(kg°C)

Outra técnica quando a solubilidade ê baixa, é a do "Cresci-

osnto gel*. Isto normalmente é empregado ã temperatura ambi-

ente e por isso aplicável aqueles materiais que são sensíveis

ao calor» Duas formas desta técnica são usadas, ambas basea-

das sobre a difusão controlada no "gel". Ntn , a espécie com-

ponente reage junto no sitio de crescimento, por exemplo o

tartarato de calcic, e no outro ocorre descomposição quando a

concentração ê reduzida pela difusão no "gel", por exenplo

cloreto cyprico. ' . -

t

2. Fases Cristalinas

Muitos cristais como o K(D/H)2PO4, com alta solubiliüade em

solução aguosa formam diferentes fases de composição diferen

te ou estrutura, os quais tem regiões bem definidas de esta-

bilidade termodinâmica. A partir da regra de fase,, segue que

para dois componentes e três fases hã somente um grau de li-

berdade, de modo que se a pressão é fixada então o sistema é

invariante e hã somente uma ünica tempe ratura na qual duas

fases sólidas podem existir em equilíbrio com a solução, A

qualquer outra temperatura um dos sólidos e instável e se

transformara no outro.' Contudo podem ser croscidoe cristais

nas regiões onde elas cão instáveis termodinânticampnte, por

que a taxa de reação é pequena e a nucleação de uma fa&e po-

âe ser supressa. Quando trabalha em tais regiões o cristal

quanto â sua qualidade ê pobre por que algum artifício pode

cortar(trincar) a transformação. Temos abaixo uma figura que

indica as fronteiras estiveis das diferentes fases são con-

venientemente plotadas pela medição da temperatura de satura
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ção versus a composição. Isto vale para certos hidrato» on-

âe as curvas de saturação podem ser seguidas na região neta

estável para vários graus âe cada lado do ponto de transição

(a fase mais solúvel sendo metaestável). A figura seguinte,

mostra o baixo coeficiente de temperatura do k2HFO4# anidro

que não pode ser crescido pela técnica de " queda de tempe-

ratura e» contraste cora o hidrato que tem um coeficiente de

temperatura grande, é crescido facilmente. A curva de solu-

bilidade do hexahidrato mostra o aspecto característico de

passar de um coeficiente de temperatura positiva para um

coeficiente negativo sem passar pelo máximo de solubilidade,

como ocorre na região raetaestãvel.

640

620

600

580

560-

540

20 30 4<* 50 60 Temperatura de Saturação

FIGURA 2.3. Concentração |gm| NIDRO/kg Solução

700 -

600 -

500 -

^'

N
S

X

s
\
%

Si

0 y^O 20
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p r3gAgA
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-9g/kh/°C

án An fln

PIOORA 2,4.Tanperatura de Saturação k2HPO4/Sistema Aquoso



O carbonato de cálcio por exemplo existe em muitas formas

cristalinas e pode» ocorrer as formas de calcita e anogoni-

ta, cano minerais naturais ã temperatura e pressão normal.

Entretanto no crescimento por solução aguosa temos três fa-

ses e duas componentes com dois graus de liberdade e se a

temperatura for fixa «mtio haverá somente uma ünica pressão

à qual ambas podem coexistir em equilíbrio com a solução e

a calcita ê a forma de equilíbrio ã pressões abaixo de 3000

atmosferas . í

O dihidrogênio fosfato de potássio deuterado k(D/H)2PO^ po-

de existir em 2 fases cristalinas, representadas pelas es-

truturas monocllnica e tetragonal do mesmo componente. Aqui

temos três fases e três componentes com dois graus de liber

dade, mas fixada a temperatura e a pressão o sistema torna-*

se invariante e há somente uma composição Ca taxa de deute-

ração) ã qual os 2 fases sólidas podem existir em equilíbrio

com a solução, se ambas- as formas cristalinas estiverem pre-

sentes a qualquer outra composição então uma forma dissolve^

rã e a outra cresce como se observa geralmente.

Isto não enche a possibilidade de crescimento de cristais da

forma metaestãvel numa composição aproximadamente próxima ao

limite (ou contorno) pois o crescimento de um cristal é um

processo de desiguilíbrio e ambas as formas cristalinas po-

dem crescer cora diferentes graus de supersaturaçao, nàb nos

poderíamos omitir de discorrer um pouco sobre fases cristali

nas, já que há necessidade de saber o que ocorre a este res-

peito,com os cristais mistosque nos propusemos crescer antes

de estudar sua absorção ótica.

Cristais por via de crescimento hidrotérmico, como os de

quartzo são de escala comercial, e não entraremos em detalhes

experimentais„ Para complementar estas averiguações, é opor-

tuno tocar no assunto da morfologia do cristal e taxa de

crescimento. A aparência do cristal, isto é, a forma externa

ou morfologin, do um material é funçáo considerável das con-



dições de cresdnento. Entretanto os ângulos entre faces to

nam somente alguns valores discretos desde que a aorfologia

completa de um cristal é consistente com a simetria do gru-

po de ponto isogonal com seu grupo espacial. A morfologiade

um cristal grande crescido sem deformação (constraints), ha-

bitualmente ê limitado por um numero pequeno de formas (con

junto ds planos equivalentes» pois o crescimento rápido cie

faces desapareceu com o crescimento, deixando somente as fa

ces que cresceu vagarosamente.

Cristais da classe isomôtriea podem estar inteiramente lirajt

tados por uma forma como por exemplo cristais de alumen de

aparência octaédrica dispondo apenas faces (111). Sistemas

menos simétricos requerem a combinação de uma forma aberta

com uma ou mais outras formas abertas, ou uma forma fechada

para encobrir o espaço completamente. Ê o caso por exemplo

do .KHjPĈ ÍKDP) tetragonal, onde a face prismática aberta

{100} está combinada com a face piraraidial, fechada {101}.A

verdadeira simetria do grupo de ponto não pode ser deduzida

sempre da morfologia cristalina pois as condições de cresci

mento podem ser tais que eliminam certas faces e equalizamo

desenvolvimento de diferentes formas para dar uma simetria

mais alta aparentemente como acontece com séries de cristal

de quart2o, cujas figuras encontram-se na bibliografia refe

renciada, item 5.

Todas as faces de uma forma particular sio equivalentes em

simetria, e most rant comportamento físico e químico semelhen

te então eles se desenvolvem igualmente numa drcun-vizirihança

simétrica. Entretanto o desenvolvimento relntivo de diferen-

tes formas depende das taxas relati- as de crescimento destas

faces que pedem variar com o grau de supersaturação, tem-

peratura, ou a presença ds impure2as. para obter uma taxa

de crescimento constante durante o decorrt r do processo de

crescimento, o grau de supersaturação deve-so manter cons -

tante e no caso da técnica tíe quedo de temperatura isto sig-

nifica escolher ura programa de temperatura para perreitír que



a porção de soluto seja convertida à forma de cristal único
(monicristal) . No caso do KH2

PO4 q u e tem uma forraa tefcr*S£
nal e é limitado por faces prismáticas 100 e faces pi raiai -
dais, as condições podes ser escolhidas para darem crssci -
ntento sobre faces piramidais e não sobre faces prismáticas.
O resultado S u» crescimento linear ao longo do eixo ótico
de secçáo transversal constante, requerendo-se para isso u»
simples programa linear áe temperatura. O uso de aditivos,
(catalisadores por exemplo) para controlar a morfologia dos
cristais £ muito comum embora poucas investigações detalha-
das do mecanismo sejam eu referência. Isto é observado era
soluções puras de fosfato di-hidrogenado de amonia (ADP) se
a acidfez for elevada; as faces prismáticas tornam-se forte-
mente ttingidas, terminando era uma extremidade de canivete
e então para de crescer. Taxas de crescimento rápidas origi^
na» inclusão üo llquido-mãe e falta de transparência, (A -
contecido com os cristais mistos crescidos em laboratórios
da UFMG). Texas de crescimento suficientemente baixes habi-
tualmente produzem um cristal claro, mas poderão ainda per-
manecer veios ocasionais marcando a posição instantânea do
crescimento ou da frente de crescimento quando alguma pertu
bação (habitualmente flutuação de temperatura) davam um a-*
cresci roo de taxa de crescimento para um tempo pequeno. Es -
tes defeitos grosseiros são normalmente evitados reduzindo-
se a taxa de crescimento, mantendo-se boa estabilidade de
temperatura e remeximento adequado da solução.

Contudo,mesmo cristais visualmente transparentes podem ainda
ser não homogêneos por causa da tensão e deformação,centros
microscópicos de espalharaento ou não-uniformidade de condu-
tividsde da substituição de impurezas. Tudo influi na prepa
ração ào cristal,com conseqüência acentuadas no estudo õti
co e de ressonância.

Com cristais uni-axiais,por exemplo KDP,se a "deformação" é
examinado entre polarizadores, com luzes propagando-se ao
longo do eixo ótico, então a razão da cxcítação (BR)isto é,



- \5 -

a razão entre intensidade de luz transmitida com polaXizado-
res paralelos para aquela transmitida per polarizadores cru
sados, e habitualmente encontrada variar através da secção,
com boas ãreas mostrando BR=1000:1/ mas caindo para ER»50:l
para áreas forçadas (Strained areas); Isto é um teste sensl
vel desde que o mesmo defeito pode ser obtido por pressão
de dedo sobra o cristal e ê usualmente devido a algum es-
forço introduzido durante a montagem ou operações de manipu
Xação. Se o cristal é bi-refrigerante na condição não forca
da, então o exemplar se ê polido para ser de espessura geo-
netrica constante o mesmo procedimento pode ser usado com a
adição de um compensador rotatório. Se um cristal transparent
te ê observado sob ângulo retos ã direção da iluminação por
uma fonte luminosa intensa, alguns centros de espalhamento
podem ser visto muitas vezes devido ãs inclusões microscopy
cas e se o número é" grande ou a distribuição é não-uni forme
eles podem ser deletérios para aplicações de Laser ótico.

Onde estiverem envolvidos aplicações elétricas exige-se roui^
fcas vezes que a conóutividaoe seja baixa, e uniforme através
áo cristal. No caso de ADP e KDP, a presença de uns poucos
décimos de partes por milhões de Ba ou S0.~, pode causar uia
significativo acréscimo em condutividade. Estas impurezas po-
dem estar distribuídas não-homogêneamente não dando em conse
guência, especialmente se a taxa de crescimento tenha varia**
do durante o crescimento, desde que o coeficiente de parti -
ção entre o cristal ê solução variar durante a taxa de cres-
cimento.



CRESCIHEKTO OU OBTENÇÃO DOS CRISTAIS MISTOS POR SOLUÇÃO

(APLICAÇÃO)

a) Obtenção dos cristais abaixo com as relações âe mistura

AD* ADP ADA * N B ^ Í ^

AEP * NH4H2PO45t
30%
90%
97,5%

95%
70%
10%
2,5%

NOTA: As percentaçens são dadas era moles e não em peso.

b) Procedimento para obtenção do ADP e ADA.

Como o departamento não possuia ADA, mas somente ADP sin

tetizou-se o ADA quimicamente.

SÍNTESE DO ADA :

1J NH4NO3+NaH2AgO4 ->

2)

3)

Para transformar (NH4> 2HAJ?O4 em NH4H2A304 ê necessário o ã -

cido arsênico H^A 04 e é uma reação díficil, sendo mais fa -

cil a reação inversa. Para sintetizar o ADA temos a reação 31

acxaa (KH4J2HPO4+2KH2ASO4 - 2NH4H2AgO4 +K2HPO4 que ê plausí-

vel desde qv.e se consiga KHjAA. Além âisso deve ser anali-

sado as possibilidades de separar os produtos.

(MH.)2HPO4 e KH2A3°4 sendo que as características dos produ-

tos para separação
O4 a* ^ o n t o â e Fusão : decompõe ero MH,

b) Ponto de Ebulição
c) Solubilidadeir água fria:33,74° -Q

A 3 *9ua 9"ent« 1 2 2 4



Outre» Solventes:

Ponto Fusão: decompõe

Ponto Ebulição : -
Solubilidade :fágua fria 167

20 j
3 i !

(g/100cm ) água quente: :

Possível solução para o problema: separação dos produto* pe-

la solução era álcool. O processo baseia-se no abaixamento do

pR de uma solução de (NH4)2H2AsO4 pelo acréscimo controlado

de ácido arsênico (H,A O.). Inicialmente dissolve -se um

pouco de (SH )«HAO. em água e coloca-se numa bureta um pou-

co de HjA 0^. Utilizamos também um aparelho de medir o pH da

solução e pingou-se H,A 0- lentamente.

O pH inicial da solução era 8,4. Para obter NH4II2AsO4 o pHda

solução devera baixar para 5,7,i.é, o ácido vai diminuindo o

radical NHfl que é básico. Quanto o pH chegou a este ponto, a

solução foi levada para secar no sistema de vácuo a 60°C. De

pois de seca, o pó obtido foi levado ao raio-X para analise

do espectro. Apareceram então as linhas características do

NH4H_A O., porém misturadas com outras não pertencentes es-

pectro. Estas linhas extra oram devido aos resíduos do

Tentou-se então outro processo de obtenção, que se baseia taro

bem no controle do pH.

A reação de obtenção foi:

NH^OH+HjAgCK NH4H2O4+H2O. Interessa alguma explanação teó-

ricas O ácido arsênico possui 3 graus de dissociação e a ca-

da um corresponds uma constante de dissociação K e um K .

H A ^ * H+-»-H2AsO; Ka=l(T
2'2 * |Ka=2,2

a

B 2 A s ° 4 * H + 2 6 9

~2 t H
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pelas constantes de dissociação que as quantidades de
cada radical de ácido são bem diferentes, e cada um dos ra-
dicais aparece era maior quantidade t*usta certa faixa de pH.
para o radical que nos interessa o pK,(H2A$O4) ê de 2,2.Nes
te pH, o HA o"l aparece numa concentração 10 vezes maior
e o AjO4 numa concentração 10" vezes menor. O tB^H^* 0* e
um sal de ácido fraco e base fraca,
.ara esses sais, o pH é calculado por:

— - — — e pH » - log B^O

j-14

— —2 2
k «constante de dissociação do ácido = 10 '

—4 76k. «constante de dissociação da base ~ 10 '

C«concentração do sal obtido

Se o processo ê eficiente C >> k & e Cg>> k a

Então t , __.
pH * 5,7

Durante a reação, quando o pH atingir 5,7 já teremos obtido

a máxima quantidade possível de NH4H2A
S°4

OBTENÇÃO DO NH^AgO^"

Material : Becker de 250 ml, Bureta e bastão de vidro com-
pr ido.
- pB metro Collaman - modelo 39
- Hidróxido de amônio - NH,OH

4

- Ácido arsênico - 98% e dene. 2,lçf/ml - Ĥ A O4

- Ãgua f r ia
- Água destilada
Procedimento :

Deseja-se produzir pelo menos lOÒg do soluto. A reação bã-
sica é:

i i — •» m*
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Peso molecular do H^A^O^ • 142g

Peso nolecular do NH^H^AgO^ • 159g

Logo 142gH3AsO4 * 159gNH4H2AsO4

x * 100gNH4H2AgO4

Precisamos pois de = 90g de 1*3*564 para produzir 100g de sal

Como o ácido vera a 98%, precisaremos 92g de_H3AgO4.

920
92g eqüivalem a — ~ — » 45 ml

2,lg/ml

Logo necessitamos no mínimo de 45 ml de H-A 0 4 para conseguir

nos pelo menos iOOg do sal. Colocamos o ácido no becker e es

te dentro de uma vasilha contendo água gelada para esfriar

seu conteúdo, pois a reação é exo térmica e o pH, não deve ser me

elido em solução muito quente. Ligamos a capela do laborató-

rio. Ali colocamos a bureta contendo NH^OH. Pinga-se muito

lentamente NH-O* no becker, renovando sempre a água gelada.

Quando se forma um precipitado branco no fundo, deve-se co-

meçar a medir o pH até que este atinja o valor de 5,7. Entre

uma medida e outra, deve-se lavar os eletrodos do pHmetrooon

água destilada para evitar que resíduos do sal tornem lenta

a resposta do aparelho.

SECAGEM :

Obtido o sal, separa-se o líquido sobrenadante c'o precipita-

do e tenta-se 2 processos de secagem: Pusemos uni pouco para

secar no forno a uma temperatura + constante de 75°C, duran-

te uns 3 dias. 0 restante foi colocado no vidro de relógioe

este numa vasilha contendo um cristal higroscópíco. No pri -

meiro caso, apareceram manchas amareladas e a analise pelos

Raios X mostrou que havia muita impureza. O calor a que foi

submetido o material, deve ter despreendido amônia do sal.

Ho segundo caso, a análise pelos raios X mostrou NHJi-A 0,
r 4 Z s 4

em alto grau de pureza,
l

OBTENÇÃO DE CRISTAIS ADA/ADP
I

O ADP usado fot o CARLO ERBA (pronto) por ser mais puro .
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Relações desejadas: ADA/ADP

2,5% em mol 85% em mol

10 % em iflol 90% em mol

20 % em mol

30 % em mol 97,5% em mol

50 % em mol

60 % em mol

70 % em mol

A pesagem do material foi feita na balança eletrônica. Rela

ção usada para cálculo das proporções em massa:

Para o de 2,5% ADA/ADP por exemplo temos:

97,5% mol ADP • 2,5% mol ADA

115, 03g x 97,5 * 158,98 x 2,5

(1/2 mol)57,515g - x

Peita esta pesagem as soluções forara feitas agitando com o

agitador magnético. 0 procedimento é o mesmo para todas as

outras soluções. Inicialmente colocamos um pouco de ãguades

tilada no becker que contém o pó, já pesado, para começar a

dissolvê-lo. Isto realizado, joga-se dentro o agitador(bas-

tão com campo girante) a coloca-se o becker dentro de outra

contendo água quente. Deve-se agora encontrar um ponto ide-

al entre tempo de agitação, temperatura (através da água

quente) e quantidade de água destilada adicionada de modo a

obter a solução mais saturada possível. Quando as soluções,

ficam prontas, os beckers são levados â sala de crescimento

para estabilizarem. Cerca de 3 horas após, as soluções fo-

ram distribuídas em beckers pequenos (lOOml) e em vidros de

relógio. As últimas secam mais rapidamente e formam semen-

tes para as outras. Cerca de uma semana depois, os vidros de

relógio já formavam cristais, que inclusive podiam ser uti-

lizados para estudos óticos, e de ressonância, EPR,ENDOR,etc.

Para o de 70%ADA/ÂDP por exemplo temos (conforme a quantlda -

de desejada;l/4mol ADP = 115'°?g « 28,757g ADP
4

l/4mol ADA • i 5 M B . g » 39,475g ADA.
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Devemos ter 70% de 33,745? ADA em 30% de 28,757g ADP. En-

tão teremos 27,822g DAD com 6,627g ADP. Para 90% ADA / ADP

temos 35,77G4g de ADA com 2,8757g de ADP. Damos uma

na tabela de algumas percentagenst

ADA / ADP
60%

70%

80%

85%

97,5%

ADA (g)
23,847
27,822
31,796
33,783
38,751

ADP (g)
11,503

&>627
5,751
4,214
0,719

Além de cristais mistos, crêsaem-se também cristais puros ,

como ©s de ADA, ADP, KDA, para alguns dos quais encontram -

se o sal pronto para soluçar concentrada, o processo por so

luçio também se denomina cie " Técnica de evaporação: £ usa-

do para materiais cem alta solubilidade mas pequeno coeficl

ente positivo de temperatura ou também coeficiente negativo,

por exemplo K2HPO4 (KDP), Li2SO4H2O. Uma aplicação interes-

sante desse processo é o da obtenção do cristal de KH-ÍS 03<y

Mistura-se um nol de K2COg (mol « 138,21) com 4 moles de
H2Se°4 t m o 1 = 144>98>- Procede-se da seguinte maneira naprã
tica :

Dissolve-se o K2CO3 em água e mistura-se com o H2S 0 4 (so -

lução) gota a gota e agitando. Talvez deve-se diluir o

HjSgO^ em um pouco de água destilada.

Proporção das misturas:

- Ácido selênico a 40%(d = 1,3821)... 2,000 ml

- Carbonato de potássio (k2CO3) anidro... 0,2635g. Isto sicj

nifica que para cada 2 ml de H2SeO4 (4Q%) , deve-se tomar

0,2635g de kjCO-j, para guardar a proporção de 2 moles de

IC2CO3 e 8 moles de K2SeO4.

A reação química segue

k + 4 Se03 + 3 H2) •*
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0 processo de evaporação i geralmente lento, e não muito ga-

rantido. Res-tü por fim tecer alguns comentários sobre os

cristais ob:dos. Conseguiu-se os cristais mistos ADA/ADP,nas

percentagens indicadas anteriormente. A perfeição de alguns

foi razoável, enquanto outros apresentavam defeitos como um

acentuado numero de desiorações visíveis, tensões, deforma -

ções e crescimento em várias direções. Isto os tornou impró-

prio para a ótica, pois a absorção por parte dessas amostras

1 irregular e excessiva, não permitindo avaliação acertada e

comparativa. A solução encontrada foi de repeti-los. As amos;

trás muito espessas r!?vem ser polidas por via úmida. Como

são muito hiqroscópicos a feltro úmido ê muito recomendado ,

pois assim a espessura é reduzida por solução parcial, não

se introduzindo tensões, nem deformações. Também servem para.

estudos de ressonância. A aparência dos cristais, ou morfolo

gia é função considerável das condições de crescimento. As-

sim algumas regiões apresentaram fases diferentes, o que a-

feta os estudos óticos. 0 KDP e o ADP ê tetragonal apresenta

uma face primãtica combinada com uma face piramidal. A partir

da morfologia cristalina não é possível deduzir corretamente

a verdadeira simetria do grupo de ponto, pois as condições de

crescimento podem ter sido tais que eliminaram certas faces e

equilibraram o desenvolvimento de certas formas para dar uma

simetria aparentemente mais alta. 0 uso dtí aditivos, cataliza

dores, para controlar a morfologia dos cristais é muito comum

errbora poucas investigações detalhadas do mecanismo hajam ví-

do feitas. Isto se observa em soluções puras de ADP: as faces

prismáticas são fortemente atingidas terminando em uma borda em

forma de canivete, parando de crescer. Obteve-se amostras des

te tipo no caso de ADA e ADP puros. Observou-se inclusive in

clusao do ^o líquido mãe em um ou outro exemplar, o que é de-

vido a uma taxa de crescimento rápida. Sendo esta, lenta, os

cristais são claros, apesar de alguns veios ocasionais nos

cristais rr.iBtos obtidos, marcando a posição instantânea da

frente "de crescimento quando alguma pertubaçao (habitualmente

flutuação de temperatura) deram um acréscimo da taxa de cres-

cimento num tempo pequeno. Embora visualmente transparente»,
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algumas das amostras, evidenciaram ainda tensões e deforma-
ções, contendo certamente centros microscópicos de espalha-
mento, o que afetou a absorção ótica. Esta afirmação só ad-

i

quire significado apôs um exame dos espectros. Destas oonside
rações resumidas, resulta que a preparação das amostras exi
ge um trabalho exaustivo e meticulosa manipulação dos pro ~
cessos de crescimento.



PRODUÇÃO DE CENTROS DE CÔR

09 centros de cor podem ser gerados nu» cristal por um* va

riecUtâe de técnicas. Discutiremos os três mais importantes

na seguinte ordem :

Cl) Coloração eletrolltica (2) Exposição ã radiação ionizan

te (3) Coloração aditiva. A primeira e a terceira técnica

produzem ura cristal com um excesso de um ou outro const!

tuinte de alcali ou halogeneo (caso dos cristais haletos ai

calinos) Í i.i ura cristal não mais estequiojnêtricô. Em geral

o segundo método não altera a estequioraetria do cristal.

CD COLORAÇÃO ELETROLÍTICA

Um excesso estequiométricô de um dos constituintes do mate-

rial pode também ser introduzido eletricamente. A coloração

eletrolitica, como e chamada, é realizada ã temperatura ele

vada na presença de um campo elétrico. A temperatura é esco

lhida de modo que ocorra um movimento iônlco apreciável.Cam

pos da ordem de 100 volts/cm são usualmente suficiente. Os

eletrodos consistem de uma placa achatada e uma ponta metá-

lica aguda embebidas no cristal. A aparelhagem está arranja

da de modo que se possa removê-la rapidamente do forno. 0

cristal resultará "quenched".

Quando a voltagem ê aplicada, uma nuvem de centros de cor

entra da ponta do eletrodo e se desloca através do cristal,

isto esta ilustrado na figura. Se o eletrodo pontudo fõr o

câtodo, a cor encontrada serã devido ã banda P1, se for o

ângulo, a cor serã devida ã banda V. No primeiro caso ogâs

halogeneo desenvolveu-se no ánodo durante a eletrÕlise e o

cristal i deixado com um excesso estequiométricô do alcoli.

Se o eletrodo for o ãnodo, a alcali abandonado no cátodo a-

chatàdo e o cristal serã deixado com um excesso de consti -

tuinte halogeneo. Em kl, os centros F e V podem ser simultâ

neamente forn.ados usando ambos um ânodo pontiagudo e cãtodo.

Ü F S M



COLORAÇÃO BE CRISTAIS PELO PROCESSO ELETftOLITíCO
(APLICAÇÃO AO KCL) J

a) Arranjo esqueaâtico da Aparelhagem
Forno rrcmper atura

Cristal
Suporte Forno

FIGURA 3.1.

b) Temperatura : 700°C, 0 forno ê regulado inicialmente pa-
ra esta temperatura. Para o KCL no entanto, a temperatu-
ra sÔ poderá oscilar entre 540 e 65O°C, pois a 700°C em
diante o cristal funde.

c) Tensão aplicada : 400 volts.



A cor Barren proveniente de centro V e a cõr verde de cen -
tros F pode ser visto migrar ao interior até que as regiões
coloridas interceptam, o excesso de elétrons e buracos re-
combinam na intersecçio de zonas coloridas e o cristal en -
tio torna-se Incolor. Daremos a seguir a descrição do pro -
cesso de coloração de um cristal KC1, mediante acontpanhamen
to, por via eletrolítica executado no laboratório. Ate 5 mi-
nutos aproximadamente, de permanência do cristal no forno ,
principiou a coloração em forma de mancha azul, a viagem da
ponta negativa (eletrodo negativo) para o disco (eletrodo
positivo) . Aos poucos encheu toda a amostra. 0 processo de
valorização durou cerca de 10 minutos. A coloração ( o iní
cio) foi acompanhada do surgimento de uma pequena corrente,
indicada pelo amperlmetro.

O cristal de KCl é ordinariamente um isolante elétrico a tem
oeratura ambiente. Porem a altas temperaturas = 600 C, iní-
cia a conduzir corrente, e isto é conseqüência dos centros
de cor que se deslocam pela estrutura cristalina. Devido a
esse fato o processo se denomina "Processo de Coloração ele
tolltica").

A medida que se processa a coloração (quando o cristal apre
senta condutividade) pode-se regular a voltagem e a intensi^
dade pelos ajustes (controles de voltigera e amperagem indi-
cados no instrumentos).

A coloração obtida na região do espectro visível, se chama
de centros F (Farbenzentren). São os defeitos mais eviden -
tes me alcalinos hi. Linos.

29) Cuidados a ter: 19 Purificar bem os contatos do ter -
(experimentais) mo-par cora o cristal. O disco por

exemplo deve ser bem polido.

39) Escolher um cristal grande e que seja de preferência de
forma geométrica regular.
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Feita a coloração parte-se para a preparação do cristal pa-

ra estudos Óticos ou d» ressonância» Corta-se o cristal mm

lâminas de Içadas, e procurando-se a formai regula o que

lita o cálculo de concentração. |

(2) COLORAÇÃO POR RADIAÇÃO lONiZANTE

O termo "radiação ionizante" inclue toâas as fontes que po

dom gerar elétrons livres e buracos no material. O interva-

lo de energias vai dos fatores no ultravioleta de cerca ôe

10 e V, através âe raios X, neles, de 10-60 k *» V e Co60rai

os gamas de 1,25 M e V, até protons de alta energia de lôd

M e V. Cada uma dessas fontes tem suas dificuldades experi-

mentais próprias. As fontes de fatores no ultavioleta são

bastante fracas ero intensidade e é difícil conseguir energi

as monocromáticas. Baios X suaves (moles), tem um espectro,

âe energia largo, e como o coeficiente de absorção para fa-

tores nestas energias está fortemente dependente desta, a

coloração é sempre mais intensa na superfície e tem uma de-

pendência aproximadamente exponencial, longe da superfície.

Os raios X são bastante penetrantes. Bias fontes largas são

necessárias para dar campos intensos e isto exige una blin-

dagem complicada para a proteção do pessoal. Protons de alta

energia tem alcance curto e dão por isso considerável aque-

cimento local ao exemplar. Muitos desses problemas tornaiR-se

maiores guando a irradiação é feita a baixas temperaturas.

Mas comumente as irradiações ã baixas temperaturas são fei -

tas com raios X moles. A exposição dos hialinos alcalinos ã

radiação ionizante produz muitos tipos de centros de cor.Co

mo a amostra deve permanecer eletri amente neutra, £ uma ca

racterísitica inerente deste tipo de coloração que se formem

centros de elétrons e centros de buracos. Em contraste com

a coloração aditiva, ou coloração eletrolítica,a irradiação

não varia normalmente a estequioroétria áo cristal, fi pos-

sível que se perca átomo» de superfície da amostra durante a

irradiação e era tais casos poderia resultar um excesso este

quiorcetríco de \m dos constituintos. !lã alguma evidência cru-:



ha desptenálsseato de g£s halogêneo quando ua cristal haleto
alcalino é irradiado. Seria vilido us «tudo áo «feito.

Os tipos de centros que pode» ser çerados por radiação io-
nizante à te»peratura ambiente são essencialeente «quivalen
tea àqueles encontradas e» cristais aâitivanente coloridos.
BS diferenças narcantes entre cristais aditivaraente colori-
do e por radiação ioniiante se a radiação $ feita a baixas
temperaturas. Esta irradiação a baixas temperaturas não foi
possível realizar es laboratório para os cristais cistos que
ex.a» objeto de estudo. Por exewplo: centros de cõr são for-
Bxaãos a teaperatura do Hélio líquido (centro H) oue são ins
tãveis à temperetura do hélio liquido, exemplo (centro V-̂ }
formada I temperatura do hêlir liquido, e estes por sua vez
são instáveis ã temperatura de nitrcçéneo líquido. Ê impôs -
sfvel gerar tsuito desses centros por coloração aditiva que
necessariamente envolve temperaturas elevadas. Por isso uma
das grandes vantagens da radiação ionizante ê a habilidade
{ou viabilidade) de gerar centros de côr a estas temperatu-
ras baixas.

(5) COLORAÇÃO ADITIVA COM EXCESSO DE ÜH OU OUTRO CONSTITUIN-
TE.

Kao foi aplicado este processo e por isso o omitiroos discu -
tir no presente, visto ser aisplamente divulgado e discutido
nos manuais.

TÉCNICAS DE HEDIDA PARA 0 ESTUDO DOS CENTROS DE CÔR

Estas variam segundo os interesses da população de pesquisa-
dores. Os tipos mais comuns de medida são aqueles que tratam
das propriedades Óticas dos cristais contendo centro.

Enumeramos e daremos a desençao resumida dos fcais comuns usa
dos era laboratórios.



el ABSORÇÃO ÕTICA E LUHIKISCEHCIA

As vmálããs de abosrçio ó t i ca são osualaente limitados «
prinentes de onda «ntre ISSmy • IOOOHÍJ ,pois a «aior part» dos
nonocromadores comerciais l ia i tam-se neste intervalo de comr
prinento âe onda. u» desses espertrõatetro £ o «odeio CK2-A.A
lgft ou Embora ser re la t iva antigüidade é muito apropriado e
c&sodo e» obter-se espectros de absorção, transi&issio e ener
g ia s a t i s f a t 6 r i e s , onde a precisão não ê por ãeaftis neces -
s i r i 2 . O Range do DK2-A í da [À«I50au;A -300Cc^{ .Trebalha I tesç«
ratura aasbiente. Ê poss ível adapte-Io ã baixas tentpereturns,
at£ a tewperatura do nitrogêneo, necessitando-se òa on c r i o s
ta to áentre do qual acha-se ajustado usa sistema de vácuo e
controle de temperatura por um termo-elêtr icô . O cr ies tatode
verá v i r muito com jane linhas de quartzo que permit an» a pas_
sagem dos raios zaonocroiaaticcs pela amostra, convenientemen-
t e fixada ao criostalo» O cr ios tato e acessórios vão fixados
ao compartimento das amostras no "DK2-A. Trabalha-se na regi
ão do infravermelho zr.é o u l t rav io le ta com umaianpada de tvtnqs
t ê n i o como fonte luminosa. Para a reç iãe ultra\*ioleta e x i s t e
a lãiapada de hidrcgênt*e. Células de su l fa to de Pb e FOtomul-
t ip l l cadora , são os detectores de instrumentos, cujo uso e s -
tS indicado nos manuais t écn icos . Além desses , há ajustes de
sensibilidade,regulagem do tempo para o traçado dos espectros,
como espaneão l inear cujo uso consta nos manuais técnicos.Tra
t a - s e de um meio poderoso e apropriado para estudo ó t i c o de
centros de cor, tanto em c r i s t a i s siiaples CORO misto.

Os espectrômetroE de u l travio le ta são necessários abaixo de
185mp, assim as medidas- nesta região são mais esparsas . Na me
dida de absorção de ura c r i s t a l detentor de centros de eôr, ê
comparada cora um c r i s t a l que não os contém. Esta comparação é
f e i t a como uma função f (X) . Se I o é a intensidade da luztrans_
mitida pelo c r i s t a l não colorido e l a intensidade transmiti-
da pelo c r i s t a l com centro, a absorção é descri ta pelo densi-
dade por

| O.D «
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N«sta definição supoe-se que a luz incident* seja de inten-
sidade constante. Mie 2 necessária * correção para as per-
das por reflexão a** superfícies, sa as eespas das 2 amos-

tras te» as nessas propriedades óticas. A densidade ótica ê
diretamente proporcional ao nü»ero de centre» ab»©rv«d©»s
por CR 3, da asostrit e i independente da distribuição destes
centros, ao lonçe da direção da trajetória da lux. Se a eco
cenfcraçã© dos centros não varia com a profundidade, o nume-
ro de centros pode ser calculada a partir da constante de
absorção a. Se X 5 a espessura da aaostra es ca

_2.3e3(O.D)
X X

Curvas típicas de absorção serão mostradas rsais adiante, pa-
ra cristais misto estudados. Um fator que é absorvido por um
centro âecôr excitará o mesmo e o centro pode perder esta e
raergia pela emissão de vm quantum de luz-ura processo conheci
ão como huminiscência. Não foi ocupado todavia. A luz pclari
zada, foi constatada, ser una ferramenta verdadeiramente po-
derosa para o estudo da absorção ótica e luminiscência. A
excitaçãc áe um centro COEI luz polarizada, e Esedição da pola
rização da luz emitida pode muitas vezes dar informação so -
bre a airaetria dos defeito» da ride detetora do centro. Por
exemplo os cristais (mistos) ABP: ADA a KDP, são birrefrir. -
gentes. Usando esta aproximação com absorção ótica irradia -
se ("bleaching") com luz polarizada que ê absorvida pelo con
tro. lana medida subsequente da absorção e feita em dois está
gios. Primeiro com luz polarizada em ângulo retos ã direção
de polarização da luz irradiante ("bleaching light") ,e o se-
gundo cora luz paralela à direção da luz radiante. Se resulta
u» "aclaramento* preferencial do centro, obtém-se então in-
formação a respeito da simetria dos defeitos que contam os
centros. O processo do "aclaramento" com o descrito antes ,
pode resultar de uma associação de defeitos ou da remoção de
elétron "aprisionado" ("e» inglês strapped electrons) ou bura
co áe defeito. Os ç?Frv.dof. Atiras; ímo for.tm descrito* ssSo <*TÍ-



feitos a temperatura asbiente. Quando a temperatura €
abaixada acha-se que as batidas d* absorção deslocan-se sensi-
volae&te de posição e afina*, tornando-se M i s forte a lumi -
niscíência de alguns centros de côr,sendo que a resposta de
fato condutividad* pode soldar * o "aclaramnto* ótico de ai -
çtms dos centros abaixa. Muitas dessas propriedades óticas p©
de» ser aedldas a 77°k,20°k. e nesno a 4°k no criostato.

b) "RESSWJWCIA DE SPIN" ;

Esdtora não se realizasse experimentação nessa técnica,achamos
oportuno dar ua» descrição suaaária disse laportante método ,
qtse i de uso universal no estudo dos centros de cor individu-
ais. £ um dos meios mais poderosos e eficazes,cuja contribui-
ção veio resolver um sera número de dificuldades na explicação
de «oitos fenômenos relacionados com centros e defeitos em
cristais. Elétrons não pares e buracos presos nos defeitos o-
cupam níveis de energia cuja degeneração no spin elétron pode
ser levantada pela aplicação de um campo magnético externo. C
"splitting desses dois níveis é dado por g0H, onde g ê o fa-
tor de desdobramento espectroscópico, S , o magnético de Bohr,
e 3 a intensidade do campo magnético. Ao aplicar uma freqüên-
cia de radiação de micro-ondas ao cristal, a absorção áe res
sonãncia entre os 2 níveis áe spin ocorrerá guando hy = gSH.
UK conhecimento de y e H dá então o v«lor de g, que pode ser
coraparado coro o valor de g*2.0023 do elétron 1 use.A experiência
é ordinariamente feita cora ura campo magnético de cerca 3000
gauss e uma freqüência de tsicro-onda de cerca 90C0ciclos/s. Ura
arranjo esquematico do aparelho usado num experimento típicoé
mostrado na figura abaixo.



Se os núcleos vizinhos do defeito tea ua spin nuclear nic nu

Io as interações hiperfinas entre o spin do elétron e o spin

pode» dar uma linha de ressonância resolvida. Por exei&plo,po

derâo *er vistos 1» linhas hiperfinas para «a elétron preso

nuata vacância de m ion hialino se os seis ions alcalinos vi

zinhos, cada ura tiver um spin nuclear 3/2. Estas 19 linha*se

rio resolvidos somente se as linhas individuais sio estreitas

eu comparação ãm separação das linhas. Se for observado o

'desenvolvimento" hiperfino, Muitas vezes i possível determt-

nar os átomos que são vizinhos sais próximos do defeito. U*

estudo da variaçlo do sinal, quando a orientação do exaiplar e

variada relativamente ao campo magnético da informação concer

»ente ã simetria dos defeitos do centro. Freqüentemente é DOS

slvel, então obter ura mede Io de precisão razoável para o cen-

tro que âã o sinal de ressonância. Embora o modelo tíetahadocto

defeito que dã o sinal de ressonância possa ser determinado a

partir do .exame do espectro de ressonância, a difícil tarefa

de correlacionar isto cem uma banda de absorção particular cue é

encontrada no espectro ótico, ainda permanece. Isto pode ser

feito por usa variedade de experimentos, a maioria das quais

tentam variar uma banda de absorção específica, e, então ob -

servar a variação corxe^pondente no sinal de ressonância. De-

ve-se tomar muito cuidado ao fazer isso para assegurar que se

ja afetada apenas uma banda ou somente um centro. Sob certas

circunstâncias um sinal de ressonância pode não ser visto,mês

me» que o defeito contenha um elétron não par ou buraco. Por

isso a ausência de um sinal de ressonância não evidencia ne-

cessariamente que o centro conteis elétrons pares ou buracos.

A natureza microscópica do defeito pode ser observado era de -

talhes maiores usando a técnica de dupla ressonância de spin.

Isto ê particularmente útil nos casos era que as linhas de re£

sonância singular. Nesta técnica, aplica-se uma potência sufi

ciente de raicro-onda para saturar parcialmente a ressonância

de spin eletrônico. Ura compo auxiliar de radio-freqüência en

tre 0.1 e 100 megaciclos por segundo 5 então aplicada. Se a

freqüência àa r.f. é tnl que corresponde S freqüência de tr?n



siçlo do núcleo entre níveis Xeeaan hiperfino* do elétron,cb
serrar-se-i vm aumento de freqüência de micro-onda. Oscilan-
do-se o campo r.f, interações hiper finas para vi tinhas não
equivalentes do defeito, pode* ser resolvidos. Isto dá usa l
Mfssi detalhada das interações da carga presa cosi seus vizi-
nhos.

A seguir entaoeramos o restante das técnicas empregadas descri
tos na literatura.

c) Foto condutividade
d) Parâmetro de ride e densidade
f) Concentração de deslocações
g) Fricção interna
h) Condutividade iõnica
i) Perda dielétrica da amostra

CENTROS "F"

Um dos sais estudados e discutidos fenômenos de coloração em
hialinos alcalinos ê o centro "F", COMO também sua estrutura
nesses cristais. Em vista disso, daremos apenas algumas carac
terísticas do centro, alguns modelo explicativos de centro F,
e alguns resultados experimentais realizados, a título de txei
nanento no espectrômetro Dk2-A. Houve determinação da banda de

"F" em kCl, cálculo aproximado do número de centros

por ca , tendo sido o cristal crescido e preparado no próprio
laboratório do Departaisento de Física da U.F.M.G.

a> CARACTERÍSTICAS DA BANDA "F"

A banda de absorção "F" é conforme mostra a figura referente
ao experimento realizado, uma banda de absorção em forma de
•ino, cuja posição espectral e largura depende da natureza do
cristal alcalino hialino e da temperatura. A posição de loca-
lização dos picos no caso dessas estruturas cristalinas, fo -
Ttm determinados empiricamente por Mollwo incialmente, sendo
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Mix- 703 d1'84

par* a posição do pico. h decomposição da temperatura ê sa

tisfatorianente descrita pela equação

II « A!cothCHW2kT) {1/2

onde A e v são constantes, h e k são as constantes de .Planck
9

e Boltotaim, H § a chamada "meia largura" ou largura na metade

do Máximo da banda P. M ê a separação em unidades de energia

entre dois pontos da curva de absorção onde a constante de a-

bsorção é a metade de seu valor no pico da curva.

b) A EQUAÇÃO DE SMAKULA E 0 FATOR DE INTENSIDADE DE OSCILA -

ÇÃO DO CENTRO "F"

Se admitirmos que os centros responsáveis pela absorção não

interagem uns com as cutras, a área sob a curva de absorção é

diretamente proporcional ã concentração dos centros d-» absor-

ção. A forma de sino da banda P sugere que os centros de ab -

sorção podem ser tratados pela teoria clássica de disposição.

Isto foi feito por Smakula. Se os resultados são expressos cm

ternos de amãx, o coeficiente de absorção em cm no pico da

banda, e Wr a meia largura da banda de absorção em elétron -

vclts, a equação seguinte é obitda.

Nf - -25|_ .- ü _ .a nsâx.W = 1.29 (1017) — j 2 , a max . W
21 (n2+2)2 InS 2)

onde N = número de centros P per cm

f = a "intensidade de oscilação"(oscilação Stenght") ura

fator que está relacionado coro a probabilidade da

transição ótica produzindo a absorção.

n « o índice de refração do cristal para o comprimento

de onda no pico da ba:ida de absorção m,e,c tem suas

significações costumeiras-a massa e a carga do elé-

tron, e a velocidade da luz respectivamente, Estare

laçao tem sido aplicada no cálculo do número de centros «JR
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KO>, como tubi* e» ADA,ADP, puros como mistos.

O fator f para KCtr € f,^ • 0,*&

par» KBR é fRBR - O.to

para NACL € f ^ ^ « 0.81

O 0 MODELO DO CENTRO F ~~

A formação da banda "F" por coloração aditiva esclarece que

esta banda esta relacionada de alguma maneira com o excesso

de aetal consigo nesno ou ao excesso âe elétrons introduzido

pelo excesso estequiométricô áo metal. Pode-se conceber vá-

rios modelos possíveis dos centros observadores que são con-

ei&tentes com esta conclusão. Ater-nos-eioos somente ao Rodê-

lo proposto por Boer, e raostraaos por figuras ilustrativas ,

vários mecanismos de formação de centros F do tipo de Bôer

correspondente aos três processos descritos nos manuais, que

são os processos de geração. Em suma consiste num elétron pre

so (distribuido) numa vacãnica iônica negativa. O modo como

isto se processa, as figuras seguintes ilustram.
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- +

. • .

FIGURA 5.1. Formação de centres F por irradiação, colora -

ção aditiva e eletrolise (esquematicamente). No

anôdo, é liberado halogenico l ivre, ou buracos

positivos entrara no cristal para mantê-lo ele -

tricamente neutro.
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A evidência mais correta do modelo de Bôer proveio dos estu

dos recentes das propriedades magnéticas do centro F. A fi-

gura abaixo mostra diferente modos de representar o centro

neutro (F) formado pela apreenção (trapping) de um elétron

numa vacânica iônica negativa num alcalino hialino

_, . - + - ̂ -K. - + Elétron
>Elétron í\^ ^P^so
Preso . Ç _ y^r Lancia

^.vacância

- +

FIGURA 5.2. a) Um átomo alcalino num ponto adjacente àquele

onde um ion negativo esta vacante .

b) Um elétron preso e distribuído entre os 6 vi

zinhos de um ponto de rede vacante.

Os centros de elétron preso ou buraco preso, formado pelos me

ios, como radiação X, sobre um cristal pode ser destruído

("bleached") aquecendo o cristal ou iluminando-o com luz de

comprimento de onda apropriado. Isto é facilmente entendido

em vista do fato que um elétron apanhado por um defeito car-

regado positivamente compreender um sistema análogo ao átomo

de hidrogênio. Como tal, ele tem vários estados excitados pa

ra os quais pode ser excitados têrmicamente ou por absorção

de luz da energia requerida. Com a suficiente absorção de e-

nergie o elétron pode ser completamente liberado do defeito,

paralelamente a ionizaçao do átomo de hidrogênio. Se o ele -

tron livre encontra um buraco positivo, durante a sua migra-

ção pelo cristal poderá cair no buraco e aniquilá-lo. A mes-

ma consideração se aplica ã ionizaçao de um centro de buraco

preso, segundo o qual um buraco livre se encontra com um ele

tron preso e ê aniquilado. Os processos de formação e blea -

ching dos centros de elétron preso e de buraco preso, estão

representados na configuração de bandas como mostra a rigura
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FIGURA 5-3. Formação de cen-

tros de elétrons

presos e buracos

presos por absor-

ção ultravioleta

Destruição de Centros

cor por absorção ce luz

vel.

de

visí-

FIGURA. Representação esqüemãtica da formação e destruição de

centros de cor.

Os centros F tem sido estudados tainbém por ressonância parama-

guética, que deram razão ao modelo de Bôer, tendo sido encon -

trado um fator g = 1,995 independentemente da concentração dos

mesmos, do método de coloração ou temperatura da medida. De a-

côrdo com Kahn e Kittel, o desvio de fator g. do valor para o

elétron livre g *= 2,0023 mostra que há uma contribuição para

o momento magnético do elétron do centro F. Isto é aplicável

baseado em que o elétron permanece uma grande parte de seu tem_

po perto dos ions que ciercundam o sítio de apreenção ou apri-

síonantente. A forma aproximadamente gaussiana da curva de Res-

sonância e sua largura confirmam esta interpretação. Fehler ob

teve variação do splitting hiperfino e spliHing de quadrupolo,

com o ângulo entre o campo H e a direção 100 , HQ
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cenào no plano y-i. Cada nível corresponde a u» cloro particu

lar como mostra a figura abaixo. A vacância de um cloro é in-

dicada por V.

FIGURA 5.4,

G. Fehler, Phys. Rev., 105 (1957)

Amer. Inst. Phys.)

d) CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Sabemos que as propriedades físicas do centro F são determinei

das pela interação do elétron aprissionado com os ions da ve-

de. Estas interações foram objeto de vários estudos, tentati-

vas de várias explicações com levantamento de diversos Hanil-

tonianos tentativa, com as possíveis aproximações.

Citamos apenass
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1) A aproximação semi-contínua;

2) A aproximação continua;

3) Modo de Aproximação localizada;

4} (In C A . O.) aproximação molecular;

5} Aproximação de ponto da rede iõnica.

(Adescrição encontra-se em" James H. Schulman and Dale Comptorf

Cclor-centers in solids, citado na referência (1) . O concermen

te aos mecanismos de formação, e sua função da temperatura de

feitos e demais parâmetros, também estão na referência acima

citada.



CÁLCULO DA CONCETRAÇÃO DE CENTROS F
APLICAÇÃO AO KCL

No caso KCL a posição de máximo do pico, correspondente i ban

da F, ê para x • 550rap •* X « 5500 A°. Afim de se obter a con-

centração N, sendo N o número de centros por ca de amostra ,

eraprega-se a fórmula semi-emplrica deduzida por "SraakulaB,que

é a seguinte: .

N f » ^ ^ *—2 _• a max w - 1 .29(10 1 7 }—~—5 a max W
212 (n'd+2) * (nz+2)i

onde N = 0 número de centros F por cm

f - a "oscilação strenght", ura fator relacionado cora a

probabilidade de una transição ótica produzindo a

. absorção:

n = 0 índice de ref ração do cristal para c comprimento de

onda no pico da banda de absorção:

m,e,c,tem suas significações costumeiras: a massa e

a carga do elétron e c = velocidade da luz.

amãx=O coeficiente de absorção em cm-1 no pico da ban-

da de absorção.

W = a metade da largura (meia largura) da banda dada em

eletron-volts.

Segundo os dados experimentais retirados da curva de absorção

e f = 0,90 para o KCL

Observou-se : W = 2 cm + 100 mp = A A

A » 600 my ; A' = 500 my

ou A » 6000 A°;A' = 5000 A°

E = hY= h ~ '.' AE=h(Y-Y') = hc { -i - i } = hc -üA-
X X Xf XX'

Para os dados resultoujw= AE=0,44 e V e como a expansão noes

pvictrômetro era 2X, obleve-se finaimencü para W-valor <WÜ,2,ÍU v



a »ix tira-se da relação T - *<,*"** onde

x : expressara da placa do cristal

x « 0,6 cm, entendo-se para a mix o valor da

a : índice de refreçlo-depende do comprimento de onda senão

n « n ( C l e Ç « ̂  € X >, * n = / - I —
|»C

Con> u s 1 pois o KCL não tem propabilidade saagnéticas teinos

n » / - ! _ fe como Ç varia pouco no KCL, no visível podemos con

siderar n praticamente constante, logo n = 1,490

Obteve-se para a concentração

N.0,9 - 1,29 (IO17) - ~ xainãx W - l,29{1017)
(nz + 2)^

>

( - M 95>2) N S 0>47xl0
17
 = 4f7xl0

16
 = 5 2 x 1Q16 cm-3

0,6 loge 0,9 0,9

0 gráfico referente ao cálculo é mostrado na figura 5.1



b) ESPECTROS 3E ABSORÇÃO 8ô ULTRAVIOLETA

O estudo dos centros e defeitos es aateriaic, que não sio os

h ale tos alealinos, apresenta ainda UM caspo aberto, podendo

oferecer notável interesse. Oferece» une base para testar a s

ceitos adquiridos na investigação eta ha let os alcali nos, cujos

resultados sio conhecidos áe longa data de ura aoáo be» sis te

B&tico. Heste par&erefo descreve-se ~«aa exemplo representati-

vo de centres e efeitos, constituído pelas amostras es quar-

tio. Na falta de maior sistemática que serie necessária à e-

lttcidaçlo saior do problema questionado, liíaita-se a inter -

pretação dos espectros levantados, análise de alguns dados a

companhados de um cálculo empírico da concentração dos defei

tos provocados por racieçã© X. O paralelismo nse todo lógico cera

os haletos alcalinos tornar-se-ã evidente.

ESPECTROS DE ABSORÇÃO NO ULTRAVIOLETA

As figuras anexas, 1,2,3,4,5,5,7,8, expressam as absorções ó

ticas das amostras de ADA, a ADP puros, e mistos <Je percenta

gens 10%,20%,30%,50%,60%,70%,85%. Nos últimos o pico aparece

para X = 280njwseguido de uma cauda, cuja forma mais se parece

coro uma Lorentziana , que se eleva para além da absorção to-

tal onde estura. O conjunto da curva de absorção compõe-se de

duas Lorentziana como as figuras indicam. A absorção terá po£

tanto duas componentes da forma

1-HA -,\'
FU)

sendo A1,B1,A2,B2,Xo,X^ parâmetros a serem determinados. De-

termina-se por tentativas, no ajuste de curvas, realizada na

plotter da máquina prograraãvel "Hewlet Packard" (9100B)" ou

por computação. Os valores determinados constam nas represen

tações da absorção coroo função do comprimento de onda. Os

Programas áa co:»^utüção estão anexo», seguindo as figuraa ád

absorção.



<> AK&LISE DOS ESPECTROS

Coso já foi delineado parcialmente no it es anterior o* c*n -

txos deve»-» oqoi principalaente is misturas das aaottrss

a varia» secundo &s perc&nt&çans. As mistures podes alterar

a estruture cristalina es relação a estrutura do cristal pu-

ro. Necessitar-se-i* i.ivestiçar-se ainda os «feitos de vale»

cia, tipo ds ligação, estrutura e processo ée coloração dos

mesmos. Comes sabemos, pela inspeção das curvas, podeRos aí ir

mar que a parte correspondente ã absorção total, são eietrens

que passara» da banda de Valencia pars a banda de condução

deixando buracos. Podemos supor razoavelmente, que os defe£

tos gerados nas misturas ADA e ADP são devidos por processos

de equilíbrio técnico; í.ê pares de vacâncias de ions positi

vas e negativas, analogamente aos hale tos hialinos. Isto no

entanto não acontece nc caso de irraôisçãc, ceno vamos ceri-

ficar RA análise éeste processo. Como os cristais puros evi-

denciam pouca absorção no ultravioleta hã uma forte hipótese

de que as duas componentes de absorção tenham origem no pro-

cesso de coloração aditiva, i-é excesso de um ou outro cons-

tituinte, positivo ou negativo. Estes provocariam vacâncias

localizadas, com conseqüentes aprisionamente de elétrons ou

buracos. Torna-se dificil por enquanto, por falta de meios a

dequados, fazer uma verificação profunda, sobre a veracidade

destas hipóteses formuladas. A falta de um modelo próprio pa

ra estes centros deixa aberta a questão da validade da inter

pretação formulada. Já que se supõe no caso da mistura das

diferentes percentagens, um ou outro constituinte pode ser

considerado como impureza, haverá forte razão, em atribuir

os centros â influência dessas impurezas. Estas os pedem in-

fluências de varias maneiras, como é o caso das impurezas em

haletos alcalinos amplamente conhecido e estudado até agora,

1) Os ions da impureza podem formar centros de absorção e
lumíniscência.

2) Por causa da diferença na forma iônica entre a impurezae

os ions do cristal, a constante da rêúe varia e poòem «ei pro



duzidos regiões locais forçadas, levando a um "shift"

nergia • um alargamento das bandas dos centros normalmnte

produzidos no cristal puro.

3) Se houver diferenças na cerca iônica entre a iapurexa e

os ions do cristal puro, pode ser causada uma variação na

concentração de vacâncias iènicas positivas e negativas e

outros defeitos, e isto aumenta ou diminui a quantidade de

centros do cristal.

4) Também, ainda, conseqüência da diferença entre as carga í

õnica, podem formar-se "complexos" de vacância impura, os

quais apanham e aprisionam elétrons, ou buracos originando no-

vos tipos de centros, os quais não se formam no cristal puro.

5) Haverá igualmente diferenças entre os potenciais de ioniza

çâo ou afinidade eletrônica dos de impureza e os de cristal.

Isto facilita o aprisionamento de elétrons e buracos pela

impureza do que pelos defeitos usuais da ride, dando origem

a centros- n?.o encontrados no cristal puro. O que foi afina-

do nos 5 itons anteriores, foi constatado em estudos sistema

ticos em hialinos alcalinos por Gnaedinger e Miessner. Os e£

tudos destes últimos culminara» era observações concretas que

permitem por analogia explicar o seguinte: Desde qu«? a subs-

tituição de um ion do cristal receptor por uir, ion externo ,

não muda o conjunto das forças eletrostáticas, a influência

maior das impurezas provavelmente resulta de uma variação no

parâmetro médio da rede na vizinhança do átomo exterior. 0-

correria isto provavelmente no ADA e ADP misturado nos cris-

tais mistos, o que acarretaria mudanças nas posições das ban

das componentes na curva de absorção total. É o que se veri-

fica pela tabela obtida, para os diversos comprimentos de on

da correspondentes ã posição dos picos. Os picos menores não

variam muito de posição, o que não se verifica para as maio-

res, as quais estaram na absorção total. Julga-se assim ha-

ver explicado tentativamente o mecanismo dos centros nos

cristais mistos ADA/ADP, sem outros pormenores.
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Os paraxetros correspondentes a concentração
sio na ordea dos çrificos, os seguintes:

de cada cristal

101 ADA « a AD?

FIC.

20% ADA era ADP

FIG-

60% -*

FIG.

85% -

F I G .

K^-130

•^350

2x^li00

2 x X » * - 1 5 0
O

2xXmáx=3060

&X-30

A Í 2X1^6200
8^680

B2=3l0

2xX =1460
0

2xX^=-60

AX=30

A,-2xy=900

8^730

B2=390

2xXQ=1470

2xXraáx=3060

A ^ x y ^ O O

A 2 » 2 x y ' « 6 0 0 0

2 x A m á x = J 0 f > 0

30%

5 0 t

"0%

B^*500

2xào«1450

o
m

A A=30

A1«=2xy=1460

A2«=2xy'=6000

B2=420

2xX =1460o
2x.\ f=500o
2x.\mãx=3060

A2=2xy'=6400

3 ^ 4 8 2

B2-=445

2xX =1400o
2xX'=340

o
2xXmãx=3060

AX=30

FIG.

FIG.

FIG.



d) CALCULO DO KÚHERO OE CENTROS POR Cf.3 PARA CS CRISTAIS
MS~CS ASA /ADP, A PARTIR DAS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

Bstoora a relação d* Smakula fõss« deduzida inicialmente só p«

ra cristais ale»linos hialinos, cia pode ser cstendida « o u -

tras espécies desde que se conheça o fator de intensidade de

de oscilação ão centro, "oscilação strength". A tabela abai-

xo dá os valores experimentais obtidos através da análise das

curvas de absorção. Apesar de não termos um isodêlo especifico

dos centros, para os tipos ãe cristais em questão, tentamos

C O H estes dados obter una aproximação que nos pareça razoável

101 Mft
ACP

20%

30%

50%

60%

70%

85%

90%

97,5%

feKbcfe]

287

280

280

280

280

277

281

-

—

xEml

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

•iW
304

315

299

J10,5

J16,25

299

3.10

-

-

270

245

261

250

249,75

255

255

-

-

T fbxi.1 ,mnl f
I[Percent]

2,3

6,6

8,2

2,8

17,5

1,94

9,7

-

' -

n

1,533

1,538

1,538

1,545

L,545

1,552

L,552

-

-

iAfrap]

34

70

38

60,5

73,5

44

58

-

-

ffi=W[eV]

50,49

112,53

60,412

96,695

115,45

71,6

92,112

-

-

Os diversos valores para a ináx » v s â o respectivamen

te 0.3757,0.2716,0.2504,0.3561,0.1742,0.3942,0.2333. O sígnifl.

cado dessas variáveis foi dada anteriormente. Então temos em

valores áe Nf. ( f é desconhecido ainda) pela relação deSmakula



Mf - 1.» CIO17)—-£ raiOx. H
(n*+2>*

Far» 10% * 1,97 x 10 1 7

20% * 3,18 x 10 1 7

30% - 1.58 x 10 1 7

50% -• 3,56 x 10 1 7

60% - 2,08 x 10 1 7

70% - 3,12 x 10 1 7

85% * 2,38 x 1O17

90%

97,5%

O núnero de centros por cm de amostra, só é possível determi-

nar para a 2- componente, a qual por sua forma parece o perfil

de um sino. A primeira componente es tora para além da absor -

ção total. Os centros calculados, são devido ãs misturas das

2 amostrasr pois os cristais puros das mesmas, causam absorção

fraca na posição dos picos correspondentes ãs misturas. A ten-

tativa de explicação está no item c.

NOTA i As concentrações calculadas referem-se aos centros de

interações, mencionados nas conclusões.

e) CENTROS FORMADOS POR "RADIAÇÃO IONIZANTE"EM ADA/ADP-

Usamos o raio-X, com intensidade de corrente de 5mA, e tensão

de 45kV. No espectro de absorção apareceu um pico a mais na

posição À = 245 my , como mostra a representação grafica cor-

respondente ã estrutura cristalina irradiada de 10% ADA/ADP.

Esta ilustração foi dada como exemplo, visto que para os ou-

tros o fenômeno se repete con variação de intensidade local.

O ajuste de curva torna-se mais complicada, necessitando de

programas mais elaborados de computação, visto que esgota as

memórias da H.P., devido ao acréscimo de mais três parâmetros

No entanto não afeta o problema físico em questão. Tendo em

vista a geração de um único ji?' pela radiação, pode-se afi.v-
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firaar que houve criação de elétrons livres e buracos, devi-

do a processos de ionisação. Cos» se observa em geral um au-

mento de absorção global, especialmente nos picos permit* con

cluir a existência de processos de excitaçâo.

f> TENTATIVA DE UM MODELO PARA A FORMAÇÃO DOS CENTROS
CRISTAIS MISTOS. ADA/ADP

NOS

Para os cristais KDA e ADA irradiados a 300°k ou seja ã terape

ratura ambiente, torna-se difícil um modelo de formação de ceai

tros. O mecanismo de formação já era um objeto de muito es tu

do e controvérsia por parte de vários autores de renome como

Varley, Klick, K. Rabin et ai. Estes examinaram e não chega-

ram a uma conclusão única.

O que nos parece razoável, é que o ion A O. nos cristais tan

to puros como misturados, por efeito da irradiação, capturam

um elétron, resultando o defeito A O . . Em conseqüência, para

manter a neutralidade do cristal, haveria formação de buracos

na banda de Valencia. Na configuração de bandas isto aparece

ria como mostra a figura abaixo.

Banda de
defeitos

TIG.f.1,

buraco
BANDA DE VALENCIA

0 nível,de energia da banda de defeitos é proporcional a con-

centração da mistura, sendo que ê máximo para 50% de ADA em

(ADP+ADA) . Esta conclusão pode-se verificar pela análise
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espectros de absorção das diversas percentagens, anterior -

mente apresentados. Na falta de maiores e mais profundas in

formações sobre um modelo mais apropriado, e presente nos

parece razcãvel. |
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; CONCLUSÕES

Afim de completar o presente trabalho, no intuito de um estu-

do mais profundo da absorção ótica em cristais mistos, falta

a realização dos mesmos experimentos à baixas temperaturas,co

mo a do nitrogênio liquido. Em tal caso haveríamos de ter a-

mostras de maior superfície e mais perfeitas. Implicaria em

maiores complicações experimentais como controle de vácuo e

de temperatura. Dos resultados obtidos poder-se-ia partir pa

ra conclusões mais acertadas sobre o assunto que nos foi pro-

posto investigar.

Considera-se importante relacionar o que ocorreu em consequêjn

cia das misturas, com a estrutura de bandas, para uma visual^

zação mais perfeita, como de sua compreensão. Isto permite de

talhes, além das possibilidades na ocasião disponíveis, porém

completam o que se conseguiu esclarecer até agora.

Os gráficos (7,1),(7,2),(7,3),(7,45,(7,5),(7,6),(7,7),(7,8)re

presentam as absorções fundamentais no ultra-violeta por par-

te dos cristais ADA e ADP (puros) e pelas misturas referentes

ãs amostras ã disposição.

As amostras puras, como verificamos têm seu máximo, visível no

gráfico na posição X - 2000 A°. Provavelmente para energias

maiores (menores comprimentos de onda) haverá absorção total,

i.ê poder-se-ia localizar a banda de conclusão relativamente

ã banda de Valencia. Istc valeria a determinar o intervalo de

energia, (" gap") , ou distância em energia entre as duas bandas.

lEto no entanto não e possível visto que o intervalo de opera

ção do espectrômetro é j 3600 -*• 20001 A . Portanto absorções

na região menor que A = 2 x 10 A°, não é possível medir.

A figura (7,9a) dá uma idéia intuitiva do fato. Mostra-se a -

lém disso i»;aa extrapolação para além de 2000A°,i,é para a re-

gião mais afastada do ultravioleta. Pela teoria das bandas sn
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be-se que a interação entre os átomos num sólido, depende da

distância R entre eles. Esta interação pode provocar separa

ção ou desdobramento entre os níveis de energia, ou que e o

mesmo que dizer, alargamento das bandas. Aplicando ã mistu-

ra de NH4H_A O4 e NH.H^PO, pode-se afirmar que a interação en

tre os icns A 0, introduziu mais um nível de energia entre as

bandas. Este nível é mais abaixo dos que até agora foram des_

cri tos. A configuração disse nível esta dada na figura 7.9d,

e é devido â interação coulombiana entre os ions citados. As

misturas por sua vez introJuzem bandas secundarias entre as

bandas de Valencia e condução, como ilustram as figuras a se-

guir. Nestas vê-se o seguinte: A medida que a percentages»

aumenta até 50% de ADA em ADP, a nova banda aumenta de largura

diminuindo depois, ã medida que as percentagens de mistura ul

travioleta passam os 50%, onde há a predominância do ADA.

A figura (7,9a)b, dão uma idéia disto. Indica-se para cada

percentagem de mistura o valor da energia da base da bandacor

respondente. A primeira destas bandas, a que corresponde a

10% de ADA em ADP, pode eventualmente sobrepcr-se ã banda de

condução. Kão se pode no entanto afirmar seguramente a vera-

cidade desta ocorrência.

Absorção |%

2 JÍIO3 2,8xlO3 3,6xlO3A°

FIGURA 7.9a.
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??/>/"*

10%

- # •.•*".* "• •• >*,
»

50%

FIGURA 7.9b E =

E =

E =

E -

6

5

5

5

,00

, 9 0

,70

,09

Í.V

ÍV

IV

IV

FIGURA 7 . 9 c . - E = 6,00 S.V

- E = 5,70 IV

- E = 5,20 £V

- E = 5 ,37 IV

- E = 5,09 IV

Pode-se conhecer a largura das diíerenças em energia para as

U F S M
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diversas misturas, calculando-se a energia da base da banda

referente a cada uma delas. Faz-se o calculo pela relação

E =
foram

h- _ 2irhc
. X

Para 10%

20%

30%

50%

60%

70%

85%

Os comprimentos de onda A achados

2,070 x 103A° 2,070 x 10""8cra

X = 2 , 1 2

X - 4 ,18

X = 2 ,44

X « 2 , 3 1

X - 2,39

X = 2 ,23

x 1C3A° = 2 , 1 2

x 103A° = 2 , 1 8

x 103A° = 2 , 4 4

x 103A° = 2 , 3 1

x 103A° = 2 , 3 9

x 103A° = 2 , 2 3

x 10~8cm

x l0~8cm
— 8x 10 cm

x 10~8cm
—8x 10 cm
—8x 10 cm

As energias calculadas constam nas figuras 79b e 79c, e

diferenças de largura de bandas idem.
as

Como já foi afirmado o valor de E - E = &E que é a distância

entre as bandas de condução e de Valencia não é possível de

terminar devido a limitação da apare3.hagem, que como se disse

anteriormente não se estende para a região ultravioleta dis -

tante. Resta esclarecer a natureza do pico situado na posi -

ção X = 2,8 :c 10 A°, o qual aparece em todas os cristais mis_

tos considerados.

~r. Bandas introduzidas
impurezas

-Nível de absorção

FIGURA 7.9d. - 0 Nível de absorção é aproximadamente 4,07 IV
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agora passar ao exame dos resultados obtidos pela irra

dlação. A título de exeiBplo, irraèieu-se a amostra de lOtADA

por raies X de 75kV e 5«A, durante 1,2,3.4 minutos consecuti

varaente. Os espectros aprecantam picos localizados em

X « 2,45 x 103A° aumentando de intensidade proporcionaltaenfce

ao tempo de irradiação. O grSfico 7.1C apresenta o espectro

obtido.

Na configuração de bandas, isto significa que foi introduzi-

do mais um nível de energia, causado pela radiação. O referi

do nível corresponde ao defeito criado pela radiação, que tem

sido ilustrado na figura f.l no parágrafo f, antes abordado.

£ devido ã uni elétron a mais no S04(SO4) causado pela radia-

ção. Não se repete aqui a caracterização completa de sua na-

tureza, já que foi anteriormente. Por falta de URI modelo ade-

quado para o centro, não existe uma explicação inteiramente

convincente.-

Na figura 7.11,apresenta esquematicamente tudo o que aconte-

ce nos cristais mistos, com relação às misturas, e radiação,

que causam a absorção no ultravioleta. Isto quer dizer, mos-

trou-se por meio de um desenho, tudo o que acontece devido a

absorção.

AE

2 -> E=5,065eV , Níveis de

o*—-

FIGURA 7.11. Configuração Geral - 1) Nível absorção

2) Nível criado pela irra

diação
3} Banda .introduzida pala

mistura.



Acredita-se haver dado una explicação razoavelmente válida j

té o presente comento, aos fenômenos envolvidos nos cristais

mistos ADA/ADP, no tocante ã absorção no ultravioleta, e sob

o «feito de radiação ionizanta, a temperatura ambiente. A

luz ultravioleta â qual foram submetidas algumas amostrás,na

da modificou nos aspectos gerais, apenas modulações mínimas,

na intensidade das absorções.

Uma investigação Rais avançada poder-se-ie completar repetin

do OB fenômenos de absorção ã baixes temperaturas.
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