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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é a síntese de compostos

I amelares de nlóbio e tantaIo e de seus compostos de 1nterça-

laçSo e suas respectivas caracterizações.

A síntese das matrizes foi realizada pelo processo tér-

mico, na presença de um agente transportador (processo de

transporte químico).

As matrizes 1 amei ares do tipo MX2 (M= Nb e Ta e X= S, Se

e Te) foram obtidas na forma de monocristals, caracterizadas

através da análise química e de ralos-x.

Para a lntercalaçSo dos cations estudados utilizaram-se

tanto o método térmico citado anteriormente, como também o mé-

todo químico. Este método baseia se na reduçSo dos metais da

matriz, pelo Sn ion do sal que contém o cation a Intercalar.

Os compostos intercalados.com lítlo foram tratados com

solventes, obtendo-se os derivados do tipo Li(solv)yMSe2

(solv= solvent* polar). Caracterizaram-se os compostos obtidos

através da análise por ralos-x, para o qual adaptou-se métodos

de moagem dos cristais com AÍ203 amorfa para evitar desta for-

ma o fenômeno de orientação preferencial do* rrlstal*.

Testaram-se método* para intercalaçSo d* metais ai cal 1-

nos em 2H-TaSe2 e 2H-NbSe2, utilizando-se sai* com SnJons de

diferentes forças redutora*f em solvente* orgânicos como meta-

nol e etanol, Sintetizaram-** composto* d* intercalaçSo do ti-

po AxMSe2 ( A" metal* da primeira série de translçlo, M* Nb e

Ta), através do método térmico. Os material* cristalino* foram



caracterizados por ralos-x e os estados de oxldaçSo dos notai\

intercalados foran determiri*dos através de RPE e Kossbau^r.

Real izou-tse um estudo &lstemátlco no composto NlO,33TaSe£, pa-

ra determinação d na intensidade* Integradas às algumas refle-

xões através da difroçSo de raios-x. Eu paralelo anallsaram-

ee, teoricamente, os fatores de estrutura de cosportos com es-

truturas 2H(»), 2H(b) e 2H(c>. Os valores obtidos teoricamente

fora» comparados com ois valores exper!atentais. As variações

dos espaçamentos lnterplanares dcè compostos AC ó>3TaSe2 3lnte-

tisados através do método térmico ( adaptado ne?t* trabalho^

foram comparadas com compostos A0,33NbSe2 e A0,33NbS2 ik~ me-

Laic da primeira série de transição), Já conhecidos.



ABSTRACT

The um of this stud** I* the synthesis of niobium and

t ant a 1 um 1 a»* 11 «r compounds and 1t s i nter cal ated der I vat f ves.

Theee compounds can be prepared by heatin? th* starting

materials in a vacuu» realed silica tubes without (thermal

process) or with a transporting agent (chemical transport

process). The intercalation were done either by tit» thermal

process or chemically.

Monocrystals of lamellar c * ' * the type HX2 (M= Nb

and Ta, X* S,S& and Te) were prepared by cheat cal transport

procwes, and were characterized by cheaical analysis and power-

x-ray diffraction.

In the synthesis or lithlua intercalated derivatives,

n-Butil1lthium was used as intercalating agent.

The treatment of lithium intercalated compounds with po-

lar solvents yielded derivatives of type Li(solv)yHSe2 (M= Nb

and Ta), as Indicated by x-ray diffraction.

The intercalation reactions of alkaline metal cations in

2H-TaSe2 and 2H-NbSe2 were studied In polar organic solvents.

Compound of type AxMSe2 (A= first-row transition Betais and

Tin, M= Nb and Ta) were prepared by thermal process and were

characterized by X-ray diffraction. The oxydation state of

Intercalated metal were determined by Electron Paramagnetic

Reasonance (EPR) and Mossbauer spectroscopy. The structure

factor of compound with 2H(a), 2H(b), 2H(c) structure were

analysed from theoretical standpoint, the values were compared



with the experimental ones, allowing Information about arran-

ge went and ordering of the intercalated Ions between the la-

yers. The variation of the Inter layer distance* In cc«pounds

of type A0.33TaSe2 were compered with A0.33HbSe2 and A0.33SbS2

where A* first-row transition Betais.
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CAPÍTULO 1

1. IftTERCALAÇZO

1.1. INTROOUÇKO

ReaçSes d* intercalaçSo podaa BT descritas coso reações

reversíveis "topostátlcas" do estado «tflido. O terão "topostá-

tlco" refere-se • reaçOee no estado sólido caracter Iradas pelo

fato de eleeentos definidos da aetrls hospedeira aaat*rea-se

inalterados no curso da reação, cos respeito ft sua integridade

estrutural (exceto para pequenas distorções reversíveis da or-

de» de 0,01-0.1A> e coaposlçao Cl3.

Entende-se por canter a Integridade astrutural, quando a

siaetrla dos elementos definidos da aatrlz (as "placas">. nlo

sofrer «iteraçSes significativas.

Do ponto de vista da 1 igeçSo qufasca, a Intercalaçao d

considerada coso ua processo de transferencia de carga, onde

orbitais do intercalar interage» coa orbitais da «atriz hospe-

deira Í21. Para ua aelhor entendiaento do que consiste o feno-

•eno de intercalaçao, Vhittlnghan 133, coap«r»-o ft Inserção no

calendário, ua intervalo extra de teapo, assla coso 29 de fe-

vereiro nua ano bissexto.

Que» prlaelro descreveu o fenâaeno da Intercalaçao foi

Schafhautl C43 ea 1841, quando procedeu ft Interestaçlo de fone

sulfato e» grafite. Altf» da grafite (4,5,63, as prlaelras a«-

trizes descritas coso capazes de sere» Intercaladas forsai

oxido de tungsten Io (V!> (73, sulfeto de mollbdtnto (IV)(83 e
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os alurolnosi11catos 191.

0 interesse sobre os compostos, no entanto, foi despei—

tado somente a partir da década de 60, quando verificou-se

que, por intercalaç3o, podia-se realizar variaçCes sistemáti-

cas nas propriedades dos materiais. As propriedades físicas

que podem ser variadas s3o: eletrônicas, óticas, magnéticas,

além de fenômenos anisotróplcos, transições de fase, processos

de transporte ionlco e eletrônico [103. Como exemplo, podemos

citar que o comportamento metálico e da superconduttvldade po-

dem ser induzidos nos dicalcogenetos dlamagnéticos e semicon-

dutores, do grupo VIB, através da lntercalaçSo Cl13.

Com respeito a sua utilização podemos citar: eletrodos

de bate-ias reversíveis [3,123, "displays" eletrônicos C103,

sistemas de estocagem de hidrogênio C133, catalisadores hete-

rogêneos seletivos Cl33, condutores lônicos e eletrônicos

[103, trocadores iônicos inorgânicos [14,153, edsorventes

[143, lubrificantes sólidos [103, entre outros.

As classes de materiais que sofrem IntercalaçSo incluem

óxidos, calcogenetos e calcogenohaletos dos metais de transi-

ç3o, argllas, grafite, entre outros.

0 fenômeno de intercalaç3o envolve, basicamente, dois

componentes a sabert

a) A matriz hospedeira, corcumente denominada matriz, retículo

hospedeiro ou simplesmente hospedeiro.

b) Os compostos intercalares, comumente designados como hóspe-

des, ou simplesmente intercalares, que s3o Intercalados dentro

do retículo da matriz hospedeira, ocupando posiçSes específl-



cas. Podem ser espécies atômicas, moleculares e fons de dife-

rentes tamanhos, geometries e composlcSes.

Quanto 6 dimensão estrutural do retículo das matrizes

hospedeiras, existem quatro modelos básicos C103, 3 dos quais

s3o mostrados na figura 1.

a) Matriz tridimensional que contém canais de sftlos vacantes,

I nolados ou interconectados entre si (ex.szeól1 tos).

b) Matriz lamelar com unidades bidimensionais, cujos sftlos

vacantes estão nas lacunas de Van der Uaals, entre as placas

(ex.: grafite).

c) Matriz em cadelas, com unidades monodimenslonais, cujos sí-

tios vacantes, estão nas lacunas de Van der Uaals entre ca-

delas de moléculas (ex.:NbSe3).

d) Matrizes de sólidos moleculares com unidades "dimensão ze-

ro", cujos sftlos vacantes, estão nas lacunas de Van der Uaals

entre as moléculas (ex.: CPt (NH3}4HPtC143 ) .

Flg. 1 - Tipos básicos de retículo» cristalinos das matrizes

hospedeiras com diferentes dimensional idades estrutu-

rais CIO D.



1.2. COMPOSTOS LAMELARES

Estruturas lane lares bidimensionais s3o fornadas por

placas monod1menslonals ligadas umas às outras através de for-

ças fracas do tipo Van der Uaals (figura 2).
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Flg. 2 - Retículo cristalino básico dos compostos 1 amei ares

[163.

Devido a habilidade dos sistemas lame)ares em se ajusta-

rem a diversos tamanhos de compostos intercalares, um grande

numero destes pode ser introduzido em matrizes hospedeiras 1a-

melares, com expansão ou contração do retículo na direção per-

pendicular ao plano das placas (eixo z(c)). A distancia entre

as placas pode ser expandida até valores de cerca de 54 A

[2,17} (figura 11). Há casos, no entanto, que o processo de

intercalaçSo pode levar a desintegração, do retículo da matriz

hospedeira Í18D.



5

Os Intercalares podem se alojar em postçBes específicas

do retfcuIo da «atriz hospedeira. 0 processo de intercalaçSo

pode ser parcial, ou seja, o intercalar ocupa apenas algumas

lacunas de Van der Uaals, podendo BBr alternadas ou nSo, for-

mando compostos em estágios (figura 3). Este fenômeno é mais

pronunciado no caso da grafite [193, porém foi também observa-

do em dlcalcogenetos de metais de transição (DCMT) [17,20,213.

mwiiv

(«título heiptdciro

I

Flg. 3 - Formação de estágios observados em compostos com ma-

trizes hospedeiras 1 amei ares Cl03.

Considerando a interação matriz hospedeira - composto

intercalar, pode-se classificar os compostos de IntercaIaç3o

formados a partir de estruturas lame lares, em 3 grupos distin-

tos CIO], conforme figura 4.

a) A matriz hospedeira permanece neutra no decurso da interca-

Iaç3o (ex.s Caullnlta com Dlmet1lsulfoxido).

b) A matriz se comporta como um macroínlon quando ocorre

transferencia de elétrons do composto intercalar para a mesma.

Os cátions Intercalares podem m«r solvatados ou nSo (ex.: TaS2
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com 1itlo).

c) A matriz se comporta como um macrocátion quando ocorre

transferência de elétrons da matriz para o composto interca-

lar. Os ânions intercalares podem ser solvatados ou nSo (ex.:

grafite com brorno).

B B

UU3JÔJ

}

c

Flg. 4 - Tipos de compostos de Interca 1ac<k> formados em matri-

zes hospedeiras lame lares [103.

a- Retículo cristalino formado por placas neutras,

b- Placas em macroânlons (cations solvatados e n3o

solvatados).

c- Placas em macrocátions (ânions sol vatados e não

solvatadoo).

Desta forma, através das reaçSes de ox1do-reduç3o "to-

postáticas", o «stado de oxidaçSo do metal de transição na ma-

triz pode ser variado, Induzindo perturbações significativas

da estrutura eletrônica e mudanças das propriedades físicas

dos sói idos (103.

Os compostos de interca)açSo formados podem variar de

leolantes a semicondutores, condutores e até supercondutores.

Como Jsolante8 , podemos citar o caso das argil as e micas. Co-
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mo semicondutores o NbSe2 o NbS2 [223. Como condutores e ©u-

percondutores podemos citar as variações poll típicas do TaS2

1173.

1.2.1. D1CALCOGENETOS DOS METAIS DE TRANSIÇÃO (DCNT)

1.2.1.1. GENERALIDADES

Os dl ca)cogenetos de metais de transiçSo s8o compostos

binar 1 os com a estequ1ometr1 a HX2 (Hs elementos do grupo do

Ti, V e Cr, Re, Pt, Sn e Pb e X=S,Se e Te), formando estrutu-

ras 1 amei ares com simetrias hexagonals ou octaédricas (em re-

lação ao metal) £233 (figura 5).

Uma unidade básica ou placa é formada por três planos de

átomos sendo dois planos de calcogênlos, os quais estSo abri-

gando um plano de átomos do metal. Uma placa é formada por

"sanduíches" X-M-X (Xs calcogênlo, IIs metal), onde os elemen-

tos estão unidos por ligações covalentes Cl03.

0 nome "lacunas de Van der Uaals", sugere que as forças

que atuam entre as placas s2o do tipo Van der Uaals, porém

Tjipke Hlbma C203 sugere que é bastante provável que estas

forças sejam de outra natureza, assim como pequenas forças co-

va lentes entre átomos de calcogênio de diferentes placas, a-

tuando através da sobreposição de orbitais pz.
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Fig. 5 - Tabela periódica do» eleaentov mostrando aetals que

formam sul fetos ou selenetos lanelares, coa o metal

ea coordenação trigonal prismática ou octaédrica

[243.

As forças que atuam entre os calcogênlos agem opostamen-

te às forças de repulsão eletrostática entre as placas, as

quais são também pequenas. A natureza fraca destas forças é

demonstrada pela facilidade de clivagem dos cristais e pela

nee»a razSo multas das suas propriedades físicas s3o notavel-

mente anisotróplcas. A natureza fraca das interaçOes que li-

gam os "sanduíches" X-H-X uns aos outros é também a razKo pela

qual uma grande variedade de doadores de elétrons podem ser

introduzidos nas lacunas de Van der Uaals. A estrutura básica

dos compostos lame lares do tipo HX2 pode m9r observada na fi-

gura fc.
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Fig. 6 - Estrutura dos compostos lanelares COB estequiometria

NX2 [10,203.

a- Unidade (placa) mostrando "sanduíche" X-M-X.

b- Ajuste das placas no retículo cristalino,

c e d- Coordenação octaédrica e trigonal prismática

do metal de transição.

Círculos maiores representam o calcogênlo e os menores o

metal.

Na placa a geometria de coordenação do metal de transi-

ção (octaédrica ou trigonal prismática) e a disposição das

, placas <HX2)OO , originam os diferentes polltlpos C23.243, fi-

gura 7.
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Fig. ~ - 3-Secç2k> 001 da ret feu1 o mostrando as posiç&es atômi-

cas para a notaçSo ABC.

b-ProjeçCes 11 (-2)0 dos ordenamentos possíveis dos a-

tomos em dicalcogenetos de metais de transição.

Pequenos círculos denotam o metal e círculos maio-

res, o calcogênlo [20,233.

Projetando-se a estrutura no plano 11(-2)0 e Indicando

os átomos A(0,0), B(2/3,l/3) e C(l/3,2/3> com respeito às suas

transiaçSes no plano XY da origem T , temos as várias proje-

ções. Nestas proJeçSes os sítios octaédrlcos s3o reconhecidos

pelas seqüências XxX' onde X é diferente de X' • os sítios

trlgonals prismáticos pelas seqüências XxX' onde XSX'. A lacu-

na de Van der Uaals é representada por "/". Na nomenclatura

utilizada para designar os poli tipos, [23,25,26,273 o primeiro

termo (1,2,3,4,6) representa o jiümero de placas que forma a

célula unitária, o segundo termo (T,H,R), representa que a si-

metria da célula é tetragonal, hexagonal ou romboédrica res-

pectivamente [203. A letra entre parênteses (a,b,c,d>, repre-

senta variações na distribuição dos átomos em uma célula uni-

tária com mesma simetria e mesmo numero de placas [203. A co-

ordenação do metal de transição é octaédrica no poJltipo IT,

trigonal prismática nos poli tipos 2H(a>, 2H(b), 2H(c), 4H,

4H(a), 4H(c) e 3R, enquanto os dois tipos de coordenação coe-

xistem nos poli tipos 4H(b) e 6R.

Os dicalcogenetos dos metais de transiçSo (DCMT), formam

ainda fases nSo estequlométricas do tipo M(i+x)X2 [283, onde o



excesso do netai ocupa sítios octaédricos entre as placas

(MX2) de alguns poli tipos, o que pode impedir a intercalaç3o,

exceto para pequenos átomos como o lítio £20,24,293. Oo DCHT

só podem ser Intercalados com compostos doadores de elétrons.

A velocidade de intercalação n3o depende somente da natureza

do intercalar, mas também do dicalcogeneto e do polltipismo da

matriz hospedeira. Nas moléculas orgânicas, a habilidade de

intercalar é diminuída, se houver diminuição da basic idade de

Lewis da molécula ou aumento do peso molecular 1271. N3o foi

observado a interca1 ação de moléculas doadoras pi em DCHT

C3O3.

t conhecido também que somente sistemas muito eletropo-

sltivos, como os metais alcalinos, podem ser intercalados em

alguns dlcaJcogenetos de metais do grupo VIE, formando compos-

tos de intercalaç3o estáveis. Já que a afinidade eletrônica

dos metais do grupo VIB é menor do que a dos metais do grupo

VB [31,32,333. Verifica-se então que diferentes DCMT atuam co-

mo receptores de elétrons dependendo da basic idade das molécu-

las ou átomos intercalares [303.

A síntese dos DCMT pode eer realizada por via térmica (a

partir dos elementos constituintes selados a vácuo em ampolas

de quartzo) [34,35,36,373 ou por via úmida [383. 0 método para

síntese dos DCMT dos grupos IVB-VIB por via timlda consiste em

reagir o haleto do metal de transiçSo com sul feto de lítio ou

uma fonte de sul feto em um solvente orgânico anidro, sob at-

mosfera inerte. Este método resulta em amostras com elevada

área superficial, porém amorfas. As fases cristalinas ou mono-
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cristais destes compostos, poden aor obtidas tratando térmica-

mente cs materiais amorfos em ampolas seladas ou entSo, pela

reaçSo térmica dos elementos, em ampolas de quartzo seladas

sob vácuo, na presença de um agente transportador. 0 princípio

de transporte químico que envolve a obtenção de monocristais e

politipos desejados, foi descrito por Schaffer [393. Os parâ-

metros adequados para a síntese do poli tipo 2H(a)-TaS2 é des-

crito através do equilíbrio da reaç2o, mostrado na equação 1

C23.

850° C

TaS2(c) + 212(g)^I * Tal4(g) + S2(g) Equação 1

750° C

Na parte quente da ampola o tantaIo reage com o enxofre,

formando-se TaS2. Este por sua vez, reage com o lodo formando

um composto volátil (Tal4), que, migra para a ponta mais fria

da ampola de reação. Nestas condições, a reaç3o Inversa se

processa formando TaS2, o qual se deposita, em pequenos nú-

cleos. 0 lodo e o enxofre, em equilíbrio dinâmico, atuam na

parte quente da ampola, sucessivamente, até que dadas as con-

dições ideais, todo o TaS2 cristaliza na parte mais fria da

ampola de reação. A eficiência do transporte depende da con-

centração do agente transportador, tipo de reagente, da quan-

tidade de material a transportar e do gradiente de temperatu-

ra.

Compostos amorfos s3o preparados como intermediários

quando se pretende preparar uma grande quantidade de material
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ou quando n3o é necessária a produção de monocristais. A ob-

tenção de um poli tipo desejado depende basicamente do trata-

mento térmico a que esta amostra será submetida C2,24D.

Nos dl calcogenetos de Nb e Ta na fase IT, o composto em

que o metal tem coordenaçSo octaédrlca, 6 estável a altas tem-

peraturas, e pode ser obtido por choque térmico (quenching). A

baixas temperaturas, estes metais têm coordenaçSo trigonal

prismática e os compostos podem ser obtidos por esfriamento

lento (annealing). A temperaturas intermediárias, ocorrem mo-

dlflcações, onde os dois tipos de coordenaçSo coexistem.

Schrlver Í21 estudou a obtenção de politlpos do TaS2 e

determinou que as fases sSo formadas nas temperaturas Indica-

das na equação 2.

!T-TaS2 750°C, 6R-TaS2 _5&QLS±. 2H(a)-TaS2 EquaçSo 2

A estas diferenciações poli típicas estão associadas va-

riações nas propriedades físicas. Assim, o 2H(a)-TaS2 é um

condutor passando a supercondutor a 0,8K, enquanto que o

lT-TaS2 é um semi-condutor [373.

Por razões ainda n3o totalmente conhecidas, as fases que

têm caráter trigonal prismático em relaçSo ao metal de transi-

ção, tendem a formar compostos d» intercalaçSo prontamente

121. Destes, o poli tipo 2H(a) mostrou »9r o retfculo hospe-

deiro mais favorável 12,271. Uma provável explicação para esta

maior reatividade do 2H(a)-TaS2 é dada a seguir:

Os cristais crescem em alta temperatura na configuração
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IT e torna»-»» rugosos ao se transformarem para a estrutura

?H, durante o esfrlamento. Esta transformação provavelmente,

Introduz Imperfeições no cristal que acentuam o grau de lnter-

calaçSo e, desta maneira, faz com que 2H(a)-TaS2 seja um hos-

pedeiro preferido para estudos de intercalaçSo C373.

Normalmente, o comportamento observado para a intercala-

ç3o de metais alcallnos ou moléculas orgânicas em DCMT, é o

descrito pela figura 8, onde a variação do espaçamento Intei—

planar (eixo z) é proporcional à concentração do composto in-

tercalar <x> na matriz hospedeira [243.

6 2 -

s.» -

Fig. 8 - Parâmetro* crIstalográftcos basais "c"(A> do LlxTiS2

, em função da concentração "x" de Jítlo Intercalar

E24D.
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Há casos, no entanto, em que outros comportamentos s3o

observados, por exemplo, no caso da intercalaç3o de íons Na+

em TIS2, existem duas posições possíveis de serem ocupadas

[243 (figura 9).

Fig. 9 - Estruturas possíveis, quando há sítios octaédricos

(b) e trlgonals prismáticos (a), que podem ser ocupa-

dos pelo Intercalar (Na), na matriz hospedeira TJS2

[243.

0 comportamento da Intercalação dos dois poli tipos ante-

riores descrito pela figura 10 ocorre nas seguintes faixas de

concentração:

a) "x" entre 0,38 e concentração desconhecida - po*lç3o ocu-

pada é trigonal prismatic?

x=0,55, a=3,433í e c= 20,94A

b) "x" entre 0,79 e 1 - posição ocupada é octaédrlca
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x=l,O, a=3.469A e c=20.58A

Observa-se na figura 10 que há uma diminuição do parâ-

metro crlstalográfIco "c" com o aumento da concentração, quan-

do a poslç3o do intercalar é trigonal prismática (curva a).

tt.O

zo.s

?0 0
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- - \

a >

i i

\
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O? 0.4
X n »»_7

0 6 0 6 10

Flg. 10 - VarlaçSo do parâmetro cristalográfico basal "c"(A>

da matriz T1S2 em funçSo da concentração "x" de Na

[0243.

Atlnglndo-se uma concentração limite, os sítios ocupados

passam a ser octaédrlcos e ocorre um aumento gradativo do pa-

râmetro cristalográfIco "c" em funç3o do aumento da concentra-

ção "x" do Intercalar (curva b).

Além dos metais alcallnos e moléculas orgânicas e inor-

gânicas, metais de translçSo podem também ser intercalados. A

intercalaç3o destes metais em sul fetos de nlóbio, tantalo e

titânio se dá através da inserção de átomos, ocupando vacân-

cias octaédrlcas ou tetraédricas entre as placas, formando su-

perestruturas C30,40J. Entretanto pouco se conhece a respeito
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do estado de oxidaçSo destes metais intercalares e o tipo de

vacância que estes íons ocupam, principalmente em selenetos de

nióblo e tântalo.

Os comportamentos de expansão ou contraçSo do retíeu Io

sSo multo distintos e as variações dos parâmetros cristalográ-

flcos basais "c" s3o funções da coordenação do sítio ocupado

pelo intercalar. Para os casos de sítios octaédricos, a expan-

são geralmente ocorre com o aumento da concentraçSo "x" do in-

tercalar. No caso do sítio ocupado ser trigonal prismático o

fenômeno é de contração do retículo 1243. No caso de ocorrer

transformações polltípicas durante o processo de intercalaç3o,

a fase trigonal prismática é estabilizada por cations grandes.

Em casos onde existem as fases trigonals prismáticas e octaé-

dricas, a fase octaédrica é estabilizada para elevadas con-

centrações do Intercalar 1201.

A concentraçSo máxima do Intercalar (x) depende do meto-

do de preparação do composto de intercalaçSo. Assim, no com-

posto LJxTaS2 a concentraçSo máxima é 2/3 quando se utiliza

métodos térmicos e 1 quando ao se utilizar n-BuLl como agente

Intercalador [29,333.

1.2.1.2. DICALCOGENETOS DE NIóBIO E TJtNTALO

1.2,1.2.1. ESTRUTURAS E POLITJPISMO.

Os dlcalcogenetos de nlôblo e tantalo do tipo HX2 sendo

M= )lb © Ta e X= S, Se e Te, formam fases polltípicas variadas

(figura 7). Apesar do Nb e Ta poderem ser encontrados em si-
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tios octaédrlcos, as fases mais freqüentes sSo de geometria

trigonal prismática.

Cálculos de orbitais Moleculares indicam que a covalên-

cia "d" gera UM fator estabilizador para a coordenação trigo-

nal prismática, comparada com a coordenaçSo octaódrlca, para

átomos com configuração dO, dl ou d2 (spins emparelhados)

[283. Nb e Ta formam ainda as fases nSo estequiométrlcas do

tipo M(l+x)X2, onde os metais em excesso ocupam sftlos octaé-

drlcos entre os "sanduíches" X-M-X [10,283.

As transformações estruturais do TaSe2 foram estudadas

por Huisman e Jellinek [283 e seus resultados s3o sumarizados

no quadro abaixo: (equaçSo 3)

4H(c)-TaSe2 ^ > 4H(b)-TaSe2

730* C atíflr^ lT-TaSe2

(2 Kcal mol-1) (2 Kcal moí^í)

2H(a)-TaSe2 ^ ^ 6R-TaSe2 ^^ Equação 3

1.2.1.2.2. MATR1ZES E COMPOSTOS DE 1NTERCALAÇXO

A preparação das fases MX2 se dá por um tratamento tér-

mico <700-1000°C> dos elementos constituintes, livres de óxl-

dos e anidros, selados sob vácuo (10-3 a 10-4 torr), em ampo-

las de quartzo. Estas fases podem também »0r preparadas em

solventes orgânicos anidros e sob atmosfera inerte C383.

Enquanto os sul fetos e selenetos de Nb e Ta forma» ma-

trizes hospedeiras altamente reativas, pouco se sabe sobre a
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reat1vidade dos telurotos. As bases de Lewis, que pode* ser

ions metálicos e Moleculares (solvatados ou nSo) além de mo-

1éculas orgânicas e inorgânicas, s3o intercaláveis nos dlcal-

cogenetos de Nb e Ta. A equaçSo básica que exprime o fenômeno

de intercalaçSo nos DC de Nb e Ta é mostrado na equaçSo 4.

xA+ + xe" + MX2 c > Ax+tHX2]x~ Equação 4

*

* Os elétrons s3o gerados por processos qu fail cos ou ele-

troquímicos.

Das transforaacSes estruturais a aals significativa é a

variação do espaçamento lnterplanar basal (eixo z). Outros pa-

râmetros retieu lares permanecem praticamente constantes, expe-

rimentando varlaçSes de no máximo 0,1 A Cl], enquanto que o

parâmetro basal experimenta variações de até 54 A [3,17D(flgu-

ra 11).

Se os compostos s3o preparados por reduçSo química ou

eletroquímlca dos d lealcogenetos blnárlos em uma soluçSo de um

eletróllto polar ter-se-á uma IntercaJaçSo de cations solvata-

dos, conforme equação 5.

xA+ + xe" •*• y solv. * HX2 ̂ ^ Ax+(solv)ytMX23X" EquaçSo 5

As fases solvatadas obtidas sofrem reaçSes de troca 16-

nlca e substituição parcial ou total dos solventes, em solu-

ções de fons metálicos C101.
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T.í ,

•et ateei laaia*

Fig. 11 - Estrutura do 2H-TaS2 intercalado com uma blcamada de

octadecllamina [203.

Para o caso dos metais alcallnos, observam-se fases dis-

tintas de hldratação, como pode ser verificado na figura 12

Í10,183.

O processo de nldrataçSo a partir das fases ternárias

AxHX2, (A= composto Intercalar na proporçSo "K" em uma matriz

hospedeira MX2) deve ser controlado para os compostos como

LixTl52 e LlNbSe2. Dada a elevada energia de hldrataç3o do l í-

tio (Alíh= -121 Kcal)[413, estes compostos se tornam bastante



22

sensíveis à umidade.

MX,

O»

— — 1
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QsOOO -V
r=. - i
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- . 1
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wo- 1

Flg. 12 - ForaaçSo de fases hidratadas por reaçCes de óxldo-

reduçSo "topostátlcas" e* eletrólito aquoso C20].

a-Retículo hospedeiro.

b-Composto COM cation e uma casada de hldrataçSo.

c-Composto COB cation e dupla canada de hldrataçSo.

A reaçSo controlada co« água resulta na fornaçSo de com-

postos do tipo Li (H2O)yHX2 con fome a equaçSo de hidrataç3o

(equação 6) [18,203.

L1MX2 •»• y H20 ̂  ? LI (H20)yHX2 EquaçSo 6

Em soluç3o aquosa as fases sofrem uma hidrataçSo descon-

trolada, expandJndo-s* até o colapso do retfculo da matriz

hospedeira resultando em uma suspensão de ml croplaças da fase

binaria (HX2)CDC183, resumida peja equaçSo 7.

LIMX2 • H20 ^ *̂  LIOH + 1/2 H2/ + HX2 EquaçSo 7

Comprovou*se, através de RNH de 7LI e 77S9 que o lítio
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Intercalado em matrizes hospedeiras de metais de transIç3o n3o

está totalmente ionizado, talvez somente 90X [423.

Verificou-se também que as fases solvatadas de metais

alcalinos intercalares, podem trocar os solventes parcial ou

totalmente, formando fases descritas a partir das equações 6 e

9 [181.

Ax(solv)yíMX23 + z SOLV^Axísolv)y-z(SOLV)z[MX23 + z solv

EquaçSo 8

ou

Ax(solv)y[MX2] + y SOLV ̂ ^ Ax(SOLV)y[MX23 + y «olv

EquaçSo 9

Termod1naro1camente, a maioria das fases solvatadas, po-

dem ser consideradas compostos metaestáveis, os quais n3o po-

dem ser obtidos por outros métodos, a n3o ser através da ln-

tercalação C2O3.

A natureza "topostática" nestes processos pode ser de-

monstrada por reaçSes em monocrlstals, os quais permanecem

inalterados após a intercalaç3o e desinterca1aç3o. Devemos ob-

servar entretanto que as reações (figura 13) dependem de um

tipo particular de retículo hospedeiro, do intercalar e do

eolvente (quando as fases forem solvatadas). Dependendo destes

fatores nem sempre as reações s3o acessíveis ou reversíveis

1203 .

A figura 13 apresenta as várias reaçSes que ocorrem.



produzindo compostos de intercalaçSo.

OXIDAÇÃO MX2 REDUÇÃO

ELETROQUIMICA

• AOH-» 1/2 Hj —
SC A* Li

»- Bulil líl*o

A • Aquecimento

^

A8H, am solv. anidro

cs: «iÜcmNHj
\ yKOHem>M>

Etolrolis*
OAOtMT\ [Xv

BD

i2,o2F M*O;.I~

SOLVENTE I \Z POLAR

Fig. 13 - ReaçSes nos dlcalcogeneto* dos aetals d* translçSo

CO2O3.
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CAPÍTULO 2

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. MATRIZES MX2

2.1.1. GENERALIDADES

Os Métodos de síntese das Matrizes foram desenvolvidos

com o objetivo d» preparar conpostos em fases polltfplcas pu-

ras, para posterior uso COMO matérias prlaas para a obtenção

dos compostos de IntercalaçSo.

Os materiais utilizados foram; tântalo (Merck)(99,99»)

em placas de dimensões: 15mm de comprimento, l,5mm de largura

e cerca de 50 microns de espessura; nlóblo (CEMAR-FTI-Lore-

na)(99%) em pó (370 mesh); enxofre (Merck)(99,9%); selênlo

(Fluka)(99,7-99,9%); telürlo (BDHX99 %) em pó; lodo (Reagen)

ressubllmado e seco sob pentóxldo de fósforo por uma semana.

Os reagentes, antes das reações, foram submetidos ao

tratamento de purlflcaçSo padrão:

a) Para decapagem dós óxidos, os metais foram submetidos à la-

vagem por 5 minutos com uma soluçSo de ácido oxállco a 15% &

posterior lavagem com água deionizada e secagem em estufa a

60*C por 1 hora.

b) Os calcogênios foram purgados aiternadamente com vácuo

(10-3 torr) e com argônlo seco por trás ou quatro vezee.

Foram utilizadas ampolas de reaçSo de quartzo, dotadas
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de um estrangulamento na parte superior para sei agem, confoi—

•e figura 14. Antes do uso foram desengraxadas com acetona ou

éter de petróleo e posteriormente secas por 24 horas a 100 C.

Flg. 14 - Ampola de reaçSo utilizada para síntese de matrizes

MX2 (H-Nb e Ta e X=S, Se e Te).

Foi utilizado U0 forno tubular Heraeus, arielo ROK/F

7/60 com 66 cm de comprimento, 8 cm de diâmetro interno do tu-

bo, e temperatura limite de 1600 C. 0 forno estava equipado

com um termopar de PtRhPt, mantendo a temperatura com varia-

ções de cerca de 5% em baixas temperaturas e IX em temperatu-

ras mais elevadas. A calibração do forno (figura 15) foi feita

através do termopar Interno.
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Fig. 15 - Curva de callbraçSo do forno tubular.

Fez-se também um estudo do gradiente de temperatura no

interior do forno (figura 16), cuja temperatura limite foi fi-

xada em 900 C. 0 acompanhamento das variaçSes da temperatura

no interior do tubo foi feito através de um termopar de Cro-

mel-Alume) com Junta fria a 0°C (banho de gelo) e um voltfme-

tro com uma precisão de leitura de ± 0,1 volts.

A leitura do gradiente de temperatura foi feita com um

dos lados do tubo tampado. Percebe-se através da figura 16 que

a partir do melo do forno a temperatura se mantém constante

por alguns centfmetros em direção ao lado tampado do tubo.
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Fig. 16 - Curva do gradiente de temperatura no forno tubular.

Pode-se, desta forma, posicionar a ampola de reaçSo ade-

quadamente, de acordo com os gradientes de temperatura deseja-

dos para o crescimento dos polltlpos cristalinos.

0 método padrão para a preparação das matrizes hospedei-

ras HX2 (M= Nb e Ta e X* S, Se e Te), consistiu em selar quan-

tidades estequíométrlcas dos reagentes na presença de lodo (1

- 5mg/cm3 do volume Interno da ampola de reaçSo) como agente

transportador. 0 iodo foi adicionado após os reagentes. Em

seguida, o tubo de reaçSo foi conectado a uma linha de vácuo

(figura 17) e após uma rápida evacuação, mergulhado num frasco

de Dewar contendo nitrogênio líquido. Este procedimento evita
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perdas de lodo do mele reaclonal. O tubo de reação foi purgado

por três ou quatro vezes com ciclos alternados de vácuo e ar-

gon 1 o e por fln selado sob un vácuo dinâmico de 10-4 terr.

Flg. 17 - Vís3o geral da linha de vácuo e tratamento d» gases

Deslocou-se os reagentes para o fundo da ampola de rea-

ção e levou-se ao forno tubular. Nele, o tubo foi posicionado

de maneira adequada para ser submetido a um gradiente de tem-

peratura já previamente estipulado, para a obtençSo do poli ti-
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po desejado. Após cada alteraçSo da temperatura no tubo, as

temperaturas em cada ponta da atnpola foram medidas: a ponta

mais quente, através do termopar do forno e a ponta mais fria

através do termopar externo.

Após o tratamento térmico, a ampola foi rompida em at-

mosfera de argônlo seco (glove bag). Os materials das pontas

fria e quente da ampola foram separados e lavados com dissul-

feto e tetracloreto de carbono, para retirada do excesso de

calcogênlo e iodo respectivamente £23. A lavagem prosseguiu

até que a solução de lavagem se apresentasse totalmente inco-

lor.

A quantidade do material a ser preparada está limitada

pela pressão desenvolvida no Interior da ampola à temperatura

utilizada. 0 excesso de pressão poderá romper a ampola.

Para estimar a pressSo no interior d a ampola de r e a ç S o , u t i l i -

zou-se a equação dos gases ideais, considerando que as espé-

cies presentes à temperatura máxima, eram dl atônicas.

2.1.2. SÍNTESE

2.1.2.1. DICALCOGENETOS DE T^NTALO

# TaS2

0 sul feto de tântalo 12,433 foi obtido reagindo-se

l,9022g (0,0105 moles) de tântalo em placas, com O,674Og

(0,0210 moles) de enxofre. 0 iodo foi utilizado na proporçSo

d9 1,6 mg/cm3 do volume da ampola de reaçSo <V*52,41 cm3). Um
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pequeno excesso de enxofre foi utilizado, na proporção de a-

proximadamente 0,5% do peso de tSntalo.

Poslclonou-se a ampola, de maneira que a ponta mais fria

da mesma (TI) se situasse a 12 cm da abertura do forno e a

amostra a 32 cm (T2). Obteve-se assim, um gradiente de tempe-

ratura de cerca de 250°C (figura 16) entre as duas pontas da

mesma, à temperatura máxima do forno durante o tratamento tér-

mico descrito na figura 18.

1.000

000
1 I I F I I

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00

D PONTA MAIS QUENTE
TEMPO (h)

PONTA MAIS FRIA

Flg. 18 - Perfil térmico na síntese de TaS2.

Realizou-se um tratamento térmico adicional (figura 19),

mantendo-se a ampola no forno, na ausência de gradientes de
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temperatura, para que pudesse se deslocar o equilíbrio da rea-

çSo 2 TaS3 + Ta "^—^ 3 TaS2, no sentido da formaçSo do TaS2.

o

I
UJ
o.

900

SOO -

700 -

SOO -

5OO Hl

300 -

2OO -

100 -íl

S-

O 20 4-0 BO B0 100 12O 1*0 180 1B0 200

TEMPO (Hs)

Flg. 19 - Perfil térmico no recozimento da ampola na síntese

de TaS2.

A ampola após o primeiro tratamento térmico se apresen-

tou com cerca da metade do material transportado na forma de

agulhas pretas de até 10 mm de comprimento (TaS3) e um mate-

rial colado na ponta da ampola. Na parte mais quente, restava

t&ntalo n2o reagido e pequenas placas de um material preto

azulado (2H-TaS2). A ampola após o recozimento apresentou o

material transportado, como um aglomerado de cristais em forma

de agulhas de até 20 mm de comprimento (TaS3) e placas preto



33

azuladas (2H-TaS2). O material nlo transportado consistiu de

placas preto azuladas (2H-TaS2) e tântalo n3o reagido.

* Ta5e2

0 seleneto de tSntalo [44,453 foi obtido reagindo-se

l,72S4g (0,0095 moles) de tântalo com 1,5O73g (0,0191 soles)

de selênio e lodo na proporção de 5 mg/cm3 do volume da aapola

de reação (V=61,26 cm3). Utlllzou-se um pequeno excesso de se-

lênio, na proporçSo de 0,3 mg/cm3 do volume da ampola de rea-

ç3o. Uma outra síntese foi realizada utilizando-se iodo na

proporção de 1 mg/cm3 do volume da ampola de reaçSo, mantendo-

se as outras condições constantes.

Posicionou-se a ampola selada, de maneira que a ponta

na Is fria da mesma (TI) se situasse a 20 cm da abertura do

Torno e a amostra a 40 cm (T2). 0btendo-se assim, um gradiente

de temperatura de cerca de 100°C (figura 16) entre as duas

pontas da mesma, à temperatura máxima durante o tratamento

térmico descrito na figura 20.

Quando se utilizou lodo ná proporção de 5 mg/cm3 do

volume da aropola de reaçSo, observou-se que na parte mais fria

da ampola alojou-se o material transportado, de brilho pratea-

do intenso, na forma de placas, com dlmensSes de até 5 mm de

lado e espessura de cerca de 0,1 mm (2H-TaSe2), n3o restando

material na parte mais quente da ampola.
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Flg. 20 - Perfil térmico na síntese de TaSe2.

Na outra síntese realizada com a proporc3o do agente

transportante de 1 mg/cm3, verificou-se o transporte de apro-

ximadamente 1/10 do material inicial na forma de pequenas pla-

cas com a mesma aparência da síntese anterior. 0 material n3o

transportado se apresentava na forma de pequenas placas na su-

perfície do tântalo, que apresentava indícios de ter sido ata-

cado. Com a agltaçifo da ampola os cristais foram quebrados com

facl1 idade.
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# TaTe2

Preparou-se o telureto de tftntalo £46.473 reagindo-ee

l,7805g (0,0098 aoles) de tântalo com 2,5111g (0,0197 «oies)

de telürlo e o lodo na proporçSo de 5 ag/ca3 do voluae da aa-

pola da reação (V=47,08 ca3>.

Posicionou-se a aapola selada, de maneira que a ponta

•ais fria da aesaa (TI) se situasse a 20 ca da abertura do

forno e a amostra à 40 ca (T2). 0bteve-se assla ua gradiente

de temperatura de cerca de 100°C (figura 16) entre as duas

pontas da aesaa, a temperatura máxima do forno, durante o tra-

tamento térmico descrito na figura 21.
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Ffg.021 - Perfil térmico na afntese de TaTe2.
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A parte mats fria da ampola continha cerca de 3/4 do ma-

terial transportado em forma de placas e agionerado prismáti-

cos (3R-TaTe2 e TaTe2 •onoclínlco), COB brilho metálico pra-

teado e na parte mais quente da ampola alojou-se um material

na forma de pó preto (3R-TaTe2 e TaTe2 monoc1fn1co).

2.1.2.2. DICALCOCENETOS DE NIóBIO

* NbS2

Preparou-se o dlssulfeto de niôblo [35,363 reaglndo-se

l,0007g (0,0108 moles) de nlóblo em pó (370 mesh) com 0,6S01g

(0,0215 moles) de enxofre e o lodo na proporç3o de 2 mg/cm3 do

volume da ampola de reaçSo (V=50,9 cm3). Adlclonou-se um ex-

cesso de enxofre na proporçSo de IX sobre o peso de enxofre

estequIométr1co.

Posicionou-se a ampola selada, de maneira que a ponta

»%Is fria da mesma (TI) se situasse a 11 cm da abertura do

Torno e a amostra a 32 cm (T2). 0bteve-se assim, um gradiente

de temperatura de cerca de 250°C (figura 16) entre as duas

pontas da mesma, è temperatura máxima do forno durante o tra-.

tamento térmico descrito na figura 22.

Quando a temperatura da ampola estava a 75O°C, ela foi

resfrlada bruscamente até a temperatura ambiente, através de

um banho de água fria (quenching).
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Fig. 22 - Perfil térmico na síntese de NbS2.

Para a parte mais fria da aropola foram transportados

cerca de 1/5 do material Inicial, na forma de agulhas de cor

preto azulado (3R-NbS2). 0 material n3o transportado se apre-

sentava na forma de pequenas placas de brilho metálico azulado

(3R-NbS2).

* NbSe2

Preparou-se o dlsseleneto de nlóblo [25,34,443

reagindo-se i,2061g (0,0129 moles) d» nlóblo em pó (370 mesh)

com 2,0485g (0,0259 moles) de selftnlo e lodo na proporção d*
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5 ag/ca3 do voluae da aapola de reaçSo CV«64,4 ca3>. Utilizou*

se ua excesso d* selènlo na proporçto de 1 ag/ca3 do voluae da

aapola de reaçlo. Una outra síntese foi realizada utilizando-

se todo na proporção de 1 ag/ca3 do voluae da «apoia d* rea-

çlo, «entendo-»» as outras condiçSes constantes.

Posiclonou-s» a aapola selada, de sane Ira que a ponta

•ais fria da aesaa (TI) se situasse a 13 ca da abertura do

forno e a aaostra a 33 ca <T2> . Obteve-se assla, ua gradiente

de teaperatura de cerca de 15O°C (figura lfc) entre as duas

pontas da aesaa, à teaperatura aáxlaa do forno durante o tra-

taaento téralco desc to na figura 23.
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Fig. 23 - Perfil térmico na síntese de HbSe2.
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Quando se utilizou iodo na proporção de 5 mg/cm3 do vo-

lume da aapola de reaçSo, observou-»© que cerca de Metade do

•aterlal tinha sido transportado na foraa de placas de brilho

prateado Intenso <2H-NbSe2). As dimensões das placas atingiam

cerca de 10 •• de lado e 0,1 •• de espessura. O Material n3o

transportado se apresentava na forma de pequenas placas com

brilho setalico prateado (2H-NbSe2).

Na outra síntese real izada COM a proporção de iodo de 1

•g/c»3, aproxiMadaMente 1/5 do Material foi transportado na

forma de placas de 5 x 5 MM. O Material nSo transportado se

apresentava COMO na síntese anterior.

* NbTe2

Preparou-so o ditelureto de nióblo 1482 reagindo-se

0,9263g (0,00997 moles) de nlòbto com 2,5440g (0,0199 moles)

de telürlo e o iodo na proporçSo de 5 mg/cn3 do volume da

ampola de reaçSo (V=47,08 cm3).

Posicionou-se a ampola selada de maneira que a ponta

mais fria da mesma (TI) se situasse a 20 cm da abertura do

forno e a amostra a 40 cm (T2). Obteve-se assim, um gradiente

de temperatura de cerca de 100°C (figura 16) entre as duas

pontas da mesma, à temperatura máxima do forno durante o tra-

tamento térmico descrito na figura 24,

A parte mais fria da ampola continha cerca de 2/3 do ma-

terial transportado na forma de placas e aglomerados prismáti-

cos (3R-NbTe2 e NbTe2 monoclínlco). 0 material nSo transporta-
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do se apresentava na forma de pó preto (3R-NbTe2 e NbTe2 »ono-

c l f n l c o ) .

cr

I
tü
a
5

ooo i i i i i i T i i i r i i r

0.00 2O.0O 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140,00 160.00

O PONTA MAJS QUENTE
TEMPO, (h>

+ PONTA MAJS FRIA

Flg. 24 - Perfil térmico na sfntese de NbTe2.

2.1.3. DETERHINACXO DA ESTEQUIOHETRIA

0 método padr3o adotado para a determinação da estequlo-

metria das matrizes hospedeiras, baseou-se na oxfdaçSo do ma-

terial conforme a equaçSo 10 r34,36,45,40,493.

2 KXn + (4n+5>/2 02 M205 2n X02 f EquaçSo 10
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O processo consistiu em pesar uma quantidade de amostra

(0.01 - 0,lg) numa barquinha de quartzo previamente tarada, a

qual foi colocada no tubo de quartzo do forno tubular conforme

figura 25 [483.

OXIGÊNIO

tomo TuauLM

GASES DE

COMBUSTÃO

Flg. 25 - Esquema da disposição das barquinhas de quartzo no

forno tubular durante a oxidação das matrizes.

A partir do peso do oxido obtido, calculou-se a propoi—

ç3o de metal na amostra e, por diferença, a proporçSo de cal-

cogênio liberado sob a forma de oxido volátil. Assim determl-

naram-se as estequiometr1 as das amostras.

Todas as amostras foram oxidadas em duplicata, sob fluxo

controlado de uma mistura oxígônio-argOnIo anidro, obtida

através de uma torneira de três vias. 0 fluxo da mistura

oxigânio-argdnlo foi controlado por melo de um frasco contendo

água, situado na saída dos gases de combustão. No início do

aquecimento injetou-se somente argônio e, gradatlvãmente, au-

mentou-se a concentração de oxigênio. Ao se utilizar oxigênio

puro, o processo de oxldação tornou-se violento, projetando a

amostra para fora da barquinha.

Aqueceu-se a amostra rapidamente a 850°C ( cerca de 5
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minutos), sob fluxo pobre em oxigênio. Aumentou-se, gradativã-

mente o teor do mesmo e após 20 minutos de aquecimento o

fluxo continha somente oxigênio.

A reação de oxldação dos sul fetos se prolongou por 30

minutos enquanto que a oxldação dos selenetos se prolongou por

uma hora. Após este tempo o forno foi desligado e deixado

esfriar sob fluxo de argônlo, até que as amostras pudessem

ser retiradas. As barquinhas foram então esfriadas num des-

secador e pesadas.

No ensaio de oxldação dos teluretos a 1250°C, houve uma

provável reação do oxido de telürlo com o quartzo, danificando

o tubo. Analizou-se o telürlo por via úmida, pelo procedimento

descrito a seguir [483:

Tratou-se cerca de 0,lg de material com a menor quan-

tidade possfvel de ácido nítrlco concentrado (cerca de 0,5

ml), num becker de teflon ou polletlleno. Após fim da evolução

de N02, adicionou-se 1 ml de ácido clorídrico concentrado. Co-

mo o ataque inicial na"o se completou, o material foi aquecido

em "banho-Marla" e adicionaram-se cerca de 5 gotas de ácido

fluorídrlco concentrado, sob agitação, seguidos por 20 ml de

ácido clorídrico 3 M e 20 ml de uma solução saturada de

dióxldo de enxofre. Ajustou-se a concentração da solução de

modo a situar-se entre 1,2 - 5 M, com concentração ótima de

3H. Quando necessário usou-se base diluída. A equação 11 resu-

me todo o processo de ataque e precipitação do telürío.
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HN03.HC1.HF H2S03

Te-2 *• Te-4.Te+6 =»• TeO EquacSo 11

Deixou-se a soluçSo em repouso por cerca de 2 horas para

que o material floculasse. Filtrou-se em seguida em papel de

baixa poros idade ou em cadinho de Gooch, previamente tarado.

Lavou-se o material com água quente e rapidamente com álcool

etflico para evitar oxIdaçSo do telürlo. O filtrado foi repri-

cipltado e os materiais obtidos nas duas flltraçSes, secos a

105 C por cerca de 30 minutos. A partir do peso do telürio

elementar, obteve-se a estequlometrla do telureto correspon-

dente.

2.2. COMPOSTOS INTERCALADOS COM METAIS ALCALINOS

Realizaram-se tentativas para a lntercalaçSo de lftlo,

sódio e potássio nas matrizes de selenetos de nlóblo e tânta-

lo.

0 procedimento adotado para a preparaçSo dos compostos

Intercalados com lítlo nestas matrizes hospedeiras é descrito

a seguir [29,503;

2.2.1. TITULAÇXO DO n-BUTILLíTIO

n-Buti)lítlo tende a decompor-se lentamente. Como o teor

de lítlo intercalado foi determinado por diferença, foi neces-
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sárlo conhecer a concentração inicial correta do mesmo.

Titulou-se então uma soluçSo de n-Butl11 ft Io em n-Hexano

(ICN Pharmaceuticals Inc.) cuja concentração nominal era de

15% [503.

Num tubo de Schlenk pequeno conectado a uma linha de vá-

cuo em regime estático, 1,0 ml de n-Butlllítio em n-Hexano foi

concentrado até cerca de metade do volume inicial. Sob atmos-

fera de argônlo, adielonaram-se 5,0 ml de álcool etíllco

anidro e a seguir 10,0 ml de água destilada. A mistura reaclo-

na 1 foi transferida quantitativamente para um erlenmeyer de

250 ml. Adicionaram-se entSo, 30,0 ml de ácido clorídrico 0,1

N e 2 gotas de a 1 aranJado de meti Ia como indicador. Titulou-se

o excesso de ácido com hidróxido de etfdlo 0,1 N.

C4H9L1 + HCl(exc) >• C4H10 + LiCl + HC1 EquaçSo 12

HC1 + NaOH •» N&C1 + H20 EquaçSo 13

O ' 1 <VHC1 " VNa0H > '
Nn-BuLi Vn RiiT

n BuLl Equação 14

A concentração do n-BuLl determinada foi de 1,2 M.



2.2.2. S/NTESE

2.2.2.1. PREPARAÇXO DE LlMSe2 (H= Nb e Ta)

Adiclonaram-se num tubo de Schlenk, sob atmosfera de ai—

gônlo seco, com auxílio de uma seringa de vidro, 15,0 ml

(0,018 molas) do n-BuLl a 3,423/g (0,0136 moles) de NbSe2. Em

outro tubo a mesma quantidade de n-BuLi a 3,7642g (0,0111 mo-

les) de TaSe2. Ambas matrizes foram usadas na forma de peque-

nos monocristals. Os tubos após serem tampados, foram selados

com "paraf11me" e aquecidos em estufa a 60°C por 60 horas.

A reaçSo (equação 15) da matriz HX2 com n-BuLl foi exo-

Lérmlca, provocando a ebulição do n-Hexano.

XC4H9L1 + MX2 *. LlxMX2 + x/2 C8H18 * EquaçSo 15

n-Hexano, Ar.

* Traços de 1-buteno e n-butano podem também ser observados.

Os materiais obtidos, de cor dourada com brilho intenso,

foram lavados com n-Hexano e guardados em tubos com ta. ->a es-

meril hada, os quais foram selados com "paraf1Ime", sob irgônio

seco, já que se tratava de compostos extremamente suscetíveis

ao ataque < agentes oxldantes, como ar e um 1dada.

Para a determinação das estaquiometrias, após resfria-

mento retirou-se uma alíquota de 1,0 ml da solução sobrenadan-

ie de cada tubo. Tltularam-se as amostras como descrito ante-
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rlormente para o n-BuLl.

2.2.2.2. PREPARAÇÃO DE LI(H2O)yMSe2 (M= Nb e Ta) I18D.

As fases hidratadas foram obtidas a partir de LlHSe2 (H=

Nb e Ta). 0 processo de hidrataçSo (equaçSo 6) consistiu em

colocar as fases n3o hidratadas, sob argônlo, dentro de um

dessecador, contendo 5 ml àn tfgim, por um período de 50 ho-

ras. Decorrido este tempo, os volumes dos materiais estavam

sensivelmente alterados e 00 compostos apresentavam-se na for-

ma de cristais fosco dourado contaminados com uma massa es-

ponjosa preta. Ao raio-x, os materiais apresentavam-se como

uaa mi se ura aas fasss hidratadas e não hidracada».

Para que a reação de hidrataçSo se completasse, os mate-

riais foram recolocados no dessecador e deixados reagir por

mais 44 horas. Apesar dos materiais nSo sofrerem modificações

na sua aparência física, verificou-se por raios-x, que a rea-

çSo de hidrataçSo havia se completado.

Nos compostos hidratados (Li(H20)yMSe2), os valores de

"y" n3o puderam ser determinados. Já que na análise termogra-

vimétrlca, os gases de combustão atacaram o equipamento. Outro

método seria através da desidratação do fon L1+ intercalado,

com aquecimento moderado sob vácuo, porém, Isto tornou-se in-

viável devido à sua alta energia de hidrataçSo (AHh* -121

KCal) C413.

Realizaram-se experimentos para a síntese de compostos

do tipo LI(solv)yHSe2 [273 a partir das fases hidratadas (e-
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quaç3o 9). Para Isto as fases hidratadas foram colocadas em

atmosfera saturada de solventes polares por um período de 160

horas num dessecador. Os solventes utilizados fora» mereaptoe-

tanol, piridina, tetrahldrofurano, dl meti 1 aminoplrIdlna e ace-

tonttrlla.

Experimentaram-se métodos de síntese para obtenção de

Ax(R0H)yHSe2 sendo ROH= metanol e etanol, M= Nb e Ta e A= Na e

K, utilizando-se três agentes Intercaladores a saberi metóxido

de sódio em metanol, etóxldo de sódio e lodeto de potássio am-

bos em etanol £51,52,533 (equação 5).

As matrizes hospedeiras na forma de monocrlstais de di-

mensões reduzidas foram adicionadas a uma soluçSo 1,0 M de

etóxldo de sódio em etanol anidro, em tubos de Schlenk por 27

dias à temperatura ambiente. Fez-se o mesmo com uma soluçSo

1,0 M de metóxido de sódio em metanol e com uma soluçSo satu-

rada de lodeto de potássio em etanol, por 28 dias, è tempera-

tura ambiente. Decorridos os tempos de reação, as amostras fo-

ram retiradas, lavadas com os respectivos solventes anidros e

secas sob vácuo.

2.2.2.3. EXFOUAÇXO DOS COMPOSTOS LlHSe2 <M= Nb e Ta)

Após a obtençSo e caracterização dos compostos Interca-

lados com Iftlo, estes foram submetidos a reaçSo de exfoliaçSo

com água. 0 processo consistiu em mergulhar as fase* interca-

ladas em água. A reaçSo se processou rapidamente com despreen-

dimento de hidrogênio, o qual provocou a ruptura dos monocris-
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tais, de acordo com a equaçSo 7.

Após a reaç3o de exfoliaçSo, os cristais apresentava»

ainda alguns aglomerados cristalinos (principalmente LlNbSe2).

As suspensões foram então levadas ao ultrasom, por cerca de 1

hora. Completada a exfollaçab as suspensSes foram centrifuga-

das à 3000 rpm por cerca de 5 minutos, repetindo-se o procedi-

mento até que a soluçSo de lavagem permanecesse límpida. Os

cristais foram secos à 110°C por 1 hora e analisados através

de ralos-x (figura 43).

2.3. COMPOSTOS INTERCALADOS COM METAIS DA PRIMEIRA SÉRIE DE

TRANSIÇXO E ESTANHO

Após a síntese dos compostos intercalados com lítio a

partir dos monocristals das matrizes hospedeiras, estenderam-

se os estudos à intercalação de metais da primeira série de

transição e estanho £16,40,543.

A intercalaçSo destes metais em sul fetos de niòblo, tan-

ta Io e titânio dá-se através da inserção de átomos, ocupando

vacâncias octaédricas ou tetraédrlcas entre as placas, forman-

do superestruturas (30,40). Pouco entretanto se conhece a res-

peito da Valencia dos intercalares e o tipo de vacância que

estes fona ocupam, principalmente em selenetos de niòblo e

tântalo.
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2.3.1. SÍNTESE

As reações foras realizadas em tubos de quartzo (Phil-

lips) (figura 14) (comprimento: 200 mm, diâmetro interno: 10

mm, espessura da parede: lmm).

Utilizaram-se os seguintes metais: titânio (Koch-Llght

Lab. Ltd.)99,3%; cromo {Riedel)98-99X; manganês (Fluka)99X;

ferro (Cario Erba)99,4X; cobalto (Riedel)98r5X; níquel (Rie-

del )99,6%; cobre (Baker's analyzed)99,9% : estanno (Ana-

lar)99,96X, na forma de pó ou pequenos grSos; tantaIo

.Aí.-;*;í;.ríi # va.-ía-iiC.ATrCr-iifg.1:! la±. iií. iS3. SZ SG& » esra*

de placas (comprimento:3 mm, largura:1 mm e espessura:0,05

mm). 0 selênlo (Fluka)99,7-99,9X foi usado na forma de pó.

Os metais em placas foram decapados com uma soluçlo de

ácido oxállco a 15X. Trataram-se o calcogênlo e os metais em
*

pó aiternadamente com vácuo e argônlo seco e desoxigenado. As

ampolas de reaçSo, uma vez carregadas com reagentes (cerca de

2,0 g), foram conectadas à linha de vácuo e purgadas três ou

quatro vezes com argônio seco, alternado por vácuo, mantendo-

as mergulhadas em nitrogênio líquido para evitar perdas do

calcogênio. As ampolas foram seladas sob um vácuo dinâmico de

10-4 torr. Os materiais foram homogeneizados e espalhado» pelo

tubo uniformemente, e colocados horizontalmente num forno e

submetidos a tratamento térmico.

Após esfriadas, agitaram-se as ampolas vigorosamente,

por alguns minutos, até que todos os cristais fossem
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quebrados, hoaegene1zados • deslocados para o fundo do tubo. A

aapola ea posIçSo vertical foi novaaente submetida a

trataaento téralco. A figura 26 mostra as duas etapas do tra-

taaento téralco a que subaeteu-se a aapola.

Após esfrtaaento até a teaperatura aablente, aa ampolas

foraa retiradas do forno, roapldas dentro de ua "glove-bag"

sob ataosfera de argon Io e os aatertals subaetidos a análise

por difraçSo de ralos-x (figuras 44 a 52 e 55 a 57).

900

800-

o

I
lü
Q.
2

0.00 20.00 40.00 60.00

TEMPO (h)

60.00 1O0.O0

Fig. 26 - Perfil térmico na sfntese de AxHSe2 (A" metais da

primeira série de translçSo e estanho, H* Nb e Ta).

Os compostos obtidos n3o foraa analisados para determi-

nação dos valores das proporçSes do metal intercalar. Esta
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análise ficou impossibilitada, Já que os materiais foram sela-

dos e retirados na forma de pó. Se a análise fosse realizada,

evidentemente, a proporção encontrada seria aquela devida à

quantidade do metal Inicial. Desta forma, ut11lzaram-se os va-

lores nominais de cada elemento nas equações, correspondentes

às quantidades iniciais dos reagentes selados. Entretanto, po-

de-se eventualmente encontrar selenetos do metal a Intercalar,

porém não em proporção suficiente para serem observados por

difraç3o de raios-x. Voorhoeve C16D descreveu que esta concen-

tração, no caso dos AxNbSe2 (A= metais da primeira série de

transição), não excede a 5% e que a presença de selenetos de

metais a intercalar, não pode ser evitada, nem após recozlmen-

tos ou choque térmicos. A presença destes compostos em propor-

ções menores ou Iguais a 5% não Influencia as constantes crls-

talográficas dos compostos de intercalação obtidos.
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CAPÍTULO 3

3. CARACTERIZAÇXO POR MÉTODOS F/SICOS

3.1. IKTRODUÇXO

Caracterizaran-se as •atrizes hospedoira* obtidas por

ralos-x, utilizando-se o aetodo da dlTração de od. O dlfratõ-

•etro utilizado foi um aodelo HGZ 4/C, const! tu f<*o *ie ua go-

nldaetro aodelo básico C e u» gerador «odeio TUR H62 ( VEB

Freiberger Prazisiosaechanlk - GDR), usa fo.rt* node Io

FCu,3-l, no. 783551 ( Forlx - ODR) e us detector modelo RFT

Sonde 720-C2 do tipo proporcional ( VEB, RFT Kecselektronlc

-Otto Schon" - GDR).

O gerador operou co» una tensSo de 40KV e uwa corrente

de 20 c». A radiação utilizada foi K alfa do cobre = 1,54176A,

sendo a raolaçSo X Btta ellnlnada através de u» filtro de ní-

quel .

A Figura 27 mostra una vl*2o geral do difratonetro uti-

lizado, sendo:

a- fonte de ralos-x ítubo de cobre)

b= porta-amostras

c» nonocroaador

d* detector de ralos-x



53

Fig. 27 - VisSo geral do dlfratômetro de ralos-x utilizado

3.2. CARACTER1ZAÇXO DAS MATRIZES MX2

0 procedimento padr2o adotado para a preparação das

amostras consistiu em moê-las com alumina aroorfa (Merck) num

gral de ágata sob atmosfera inerte Cglove-bag" com argônlo

seco), alojar o material moído na superfície de um porta-amos-

tras plano de alumínio e protegê-lo com um filme de mylar, que

foi fixado através de um anel de alumínio.

Utilizou-se alumina amoría para permitir a fragmentação

das placas do material, que por motivo de orientação preferen-
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ciai tendem a não moer se forem manipuladas sem o auxílio de

um abrasIvo.

O filme de mylar, além de manter o material sobre o por-

ta- amostras de uma maneira homogênea, protege o mesmo de uma

eventual decomposição devido a sensibilidade do material ao

oxigênio ou umidade. 0 mylar, porém, tem a desvantagem de pro-

duzir um pico de dl fração bastante largo na regi 3o dos 26

graus, que pode eventualmente, encobrir alguns picos da amos-

tra analisada.

Após a obtenção dos dlfratogramas Iniciais com uma reso-

Iuç3o de 5 mm por grau, no máximo quatro ou cinco picos de

maior Intensidade foram escolhidos e repassados novamente com

uma escala expandida onde cada grau correspondia a 50 ou 60 min

(figura 34). Desta forma, realizou-se a leitura do ângulo de

Bragg com uma precisão de centésimo de grau. Os valores obti-

dos corn escala oxpa 1lda foram utilizados para cálculos de pa-

râmetros cristalográflcos e posterior identificação dos mate-

riais.

0 procedimento padrão adotado para análise dos dlfrato-

gramas segue abaixo:

a) Obtenção dos ângulos de dl fração (2*teta), medindo-se a

largura do pico a mela altura do mesmo, dlvldlndo-a ao melo e

projetando este ponto sobre a linha de base.

b) Correção dos ângulos de dlfração <2*teta) - A correção tor-

nou-se necessária devido à divergência vertical do feixe di-

fratado [553. Apllcou-se a tabela 1, quando os parâmetros de

trabalho foram; femla de divergência horizontal de 6 mm, sol-
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ler 0,5/25 e ralo do goniômetro de 250 mm.

Tab. 1 - Correção dos ângulos de difraçUo (2*teta).

2*teta (°) corroçSo (°)

0 a 2.5 -0,4966 .

2,5 a 5,0 -0,2479

5,0 a 10 -0,1231

10 a 20 -0,0599

20 a 40 -0,0265

40 a 80 -0,0053

c) Cá 1 eu 1 aram-se os espaçamentos interplanares através da

equação de Bragg (equação 16).

dhkl
2 s e n 8 EquaçSo 1£.

sendo:

d > espaçamento interplanar da reflexão hkl

^ - comprimento de onda da radiação utilizada

6 = angulo de Bragg da reflexSo hkl

d) Através de uma relaçSo dos índices de Miller possíveis para

determinada estrutura, Indexaram-se os picos através de um

programa de computador (anexo 1) de acordo com as equações 17,

18 e 19.
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Estruturas hexagonals

d . _i - EquaçSo 17
hkl 40T n k t k̂ ) _JT_ 1/2

sendo:

a e c = parâmetros cristalográflcos da estrutura hexagonal

Estruturas monoclínicas

(h2/a2 + ! 2 / c 2 + 2hl cosfi/ac) k2

T, ^ "* 9~ EquaçSo IS
sen |l \z Msen

sendo:

b&ta = ângulo en t re os e ixos a » c da c é l u l a u n i t á r i a

a,b e c= parâmetros c r I s t a l o g r á f 1 cos da e s t r u t u r a monoclfnlca

Estruturas ortorr&mblcas

dhkl"
h2/a2 + k2/b2 + 1 2 / C 2 ) 1 / 2 EquaçSo 19

sendo:

a b e c= parâmetros cr 1st aiográflcos da estrutura ortorrômblca

Utilizando-se os valores dos parâmetros cristalográficos
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da literatura C563 e os valores dos índices de Hl1 ler (h,k e

1) adequados, calculou-se o valor do espaçamento interplanar

para cada caso. Atrlbulram-se os valores de h,k e 1, quando o

valor do espaçamento interplanar indexado conferia ou se apro-

ximava muito do valor calculado. Desta forma todos os picos

foram indexados.

e) Os parâmetros crista1ográficos dos sistemas hexagonals e

romboédricos foram determinados (equação 17) através de um

processo interativo com auxílio de um programa de computador

(anexo 2). Este programa utiliza a equaçSo de Riley-Nelson (e-

quaç2o 20), que corrige os erros mais importantes incorridos

na obtenção dos referidos parâmetros, causados pela absorção

da radiação e divergência do feixe incidente.

2 2
1 , cos 9 . cos 6 .
õ * 5 — + ' EquaçSo 20
2 sen^ 6 6 H

Calcularam-se os parâmetros cr 1staJográflcoe através da

equação 17, somente para as estruturas hexagonale e romboédri-

cas. Para outros casos, determinaram-se os espaçamentos in-

terplanaroe pela equaçSo 16 e indexaram-se de acordo com as

equaçSes 18 e 19, através dos parâmetros cristalográficos ob-

tidos na literatura C563. Nos casos de estruturas romboédr1-

cas, tornou-se necessário uma conversão, para se obter os pa-

râmetros cr 1staiográficos romboédrIcos a partir dos hexago-

nal s, através das equações 21 e 22.

aH °H
a » ( + )R 3 9 Equaç3o 21
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sendo:

aR e cR = parâmetros crlstalográfIcos da estrutura romboédrica

aH e cH = parâmetros cr 1staiográficos da estrutura hexagonal

alfa = ângulo formado entre os eixos b e c da célula unitária

romboédrlca

•

3.3. CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS DE INTERCALAÇXO

Considerando os compostos intercalados com l/tio e dos

metais de transição, adotou-se o procedimento descrito para as

matrizes MX2 (item 3.2.) apenas até o sub-item c. A partir

deste ponto, cada classe de compostos passou a seguir um pro-

cedimento diferente, a saber:

- Compostos intercalados com lítio - Como nos dífratogramaa

só existiam picos de difração correspondentes a planos basais

e o primeiro pico correspondia a uma reflexão 002, obteve-se

os valores dos parâmetros cr 1staiográficos basais "parciais"

para cada pico, através da equação 23,

C001 = d001 • X EquaçSo 23

Obteve-se o parâmetro cristalográfico basal real, extra-

polando-se o parâmetro para o ângulo de Bragg a 90 graus,

através da equação 20.

- Compostos intercalados com Li+ hidratado - Os parSmetros
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crIstalográfIcos parciais foram calculados através da equação

23 para cada pico correspondente às reflexões 002 e 004. A mé-

dia destes valores forneceu o valor real deste parâmetro. 0

parâmetro cristalográfico "a" foi obtido através da reflexão

100, através da equação 24. 0 pico correspondente à reflexão

100 foi facilmente encontrado. Já que durante a lntercalaç3o

este parâmetro se mantém praticamente fixo num mesmo ângulo de

Bragg.

. 4d100 .1/2
a100 3 EquaçSo 24

De posse dos parâmetros cristalográfIcos, os demais pi-

cos foram indexados como descrito para o caso das matrizes HX2

(item 3.2).

- Compostos intercalados com metais de transição - Os picos

de difração dos dlfratogramas de ralos-x dos compostos de in-

tercalação obtidos foram Indexados, a partir de uma simetria

hexagonal e um polltlpo 2H. Em se tratando de compostos hexa-

gonal s e com os parâmetros crlstalográf1 cos basais em torno de

12,5A, caracterizaram-se as estruturas através de uma refIex3o

correspondente a um plano basal do tipo 002 na regi3o de 13 a

15 graus <2*teta>. A partir deste pico, pôde-se calcular o pa-

râmetro basal "c", através da equação 23.

A variação dos espaçamentos ocorre praticamente somente

no eixo z, isto é, na direção c. A reflexão do tipo 100 foi
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Identificada e o parâmetro "a" determinado através da equaçSo

24.

De posse dos valores "parciais" dos parâmetros crlstalo-

gráflcos, indexaram-se os picos de difraçSo dos dlfratogramas

como descrito para o caso das matrizes hospedeiras (Item 3.2.)

e determinaram-se os parâmetros crlstalográflcos "reais" atra-

vés de um programa de computador (anexo 2).

3.4. ANXLISE DE ESTRUTURAS

A análise das estruturas cristalinas dos compostos

A0,33MSe2 (A= metais da primeira série de transiçSo, H- Nb e

Ta) foi feita calculando-se o fator de estrutura.

0 fator de estrutura permite, postulando-se posições dos

átomos na célula unitária, o cálculo teórico das intensIdades

dos picos de dl fração, no raio-x. Calcularam-se entSo, teori-

camente, os fatores de estrutura das três variações do ordena-

mento atômico no polltlpo 2H, isto é: 2H(a>, 2H(b) e 2H(c),

estruturas estas, representadas por 2H-TaS2, 2H-Nb(l+x)Se2 e

2H-MoS2, respectivamente (figura 7).

A equaçSo 25 fornece o fator de estrutura para cada re-

flexão analisada ( pico de dlfraç3o>C57D.

Fhkl = ^ V f ( 6 ) r e x p ( 2X[ i ( h u
r
 + k v r + l w r ) ] ! EquaçSo 25

sendo:

f(9)r= fator de espalhamento atômico, caracterfstico de cada
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elemento e funçSo de X e 6 . (tabelado)

h,k e 1 = índices de Ni)ler da reflexSo analisada

u,v e w = coordenadas do átomo analisado

A amplitude de Fhkl, /Fhkl/, é a razão entre a amplitude

da onda resultante das ondas dispersas pela totalidade dos

átomos da célula unitária e a onda que seria dispersa por um

elétron livre, situado na origem da estrutura. Como a intensi-

dade de uma onda é proporcional ao quadrado de sua amplitude,

a Intensidade da dífraçSo hkl pode ser definida pela equaçSo

26.

" * 2hkl + *tH Equação 26

Sendo:

KVi = 2L^ f (e)_ cos 2 >i Í hu + kv + iv )
n k l r r T . r r EquaçZo 27

Bhkl = S £ W r -» 2 « < »
ur + kvr + lwr » Equaçao 2e

Corrigiram-se os valores teóricos de /Fhkl/2 obtidos

através do fator de multiplicidade. Este fator corrige a su-

perposição de famílias de planos que contribuem para a mesmo

pico de dlfraçSo, aumentando a sua intensidade. O fator de

multiplicidade da reflexão 100 é 6, isto é /F100/2 deve ser

multiplicado por 6 e o das reflexSes hOl é 12 [583. Já que

ana)izou-ee as reflexSes 100 e hOl, somente /F100/2 foi divi-

dido por 2. Após a correçSo do fator de multiplicidade, consi-
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derando o maior valor de /FhkI/2 como 1 (I), calcularam-se os

demais valores como lo/l sendo lo= /Phkl/2 do pico de dlfraçSo

analisado.

Os dados experimentais foram obtidos moendo-se

NlO,33TaSe2 com alumina amorfa, até que os cristais atingissem

uma granulometrla de 40 microns. Os cristais foram peneirados

e colocados num porta-amostras de alumínio. As lntensidades

Integradas (áreas dos picos) /oram obtidas locallzando-se os

ângulos de difraç3o das reflexões com índices de Miller do ti-

po 101, sendo 1* 2,3,4. 0 procedimento adotado para o cálculo

das intensidades integradas foi: fez-se uma leitura da área do

"background" 0,4 graus antes, sobre e depois do pico, com uma

resolução de 1 grau/cm (figura 28).

p
I J 2

Flg. 28 - Esquema da obtenção das intensidades integradas das

reflexões analisadas.

Onde? II = área do "background", 0,4 graus antes do pico

Ip » área do pico + "background", 0,4 graus

12 = área do "background", 0,4 graus depois do pico

! • II + 12 / 2 * Area do "background" no pico
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Ir = Ip - I = Area do pico

Os valores de Ir, s3o as intensIdades Integradas dos pi-

cos correspondentes. Tomando-se o pico de difraçSo de maior

intensidade (I) como 1, as IntensIdades dos demais picos foras

obtidas como I/Io sendo Io = Intensidade integrada do pico

correspondente. Encontram-se na tabela 6 (Item 4.3.I.), os re-

sultados das razSes de Intensldades I/Io, correspondentes a

cada reflexSo 101 (1=0 a 6). Para as reflexões com índices de

Killer do tipo 101 (1= 0,1, 5 e 6), as Intensldades foram ob-

tidas de outra forma ou seja, medindo-se a altura de cada pico

no dlfratograma. Nestes casos foi impossível calcular a área,

devido b proximidade de outros picos ou pela baixa intensidade

dos mesmos.

A orientação preferencial dos cristal!tos pode afetar as

Intensldades observadas nos compostos lame lares. No presente

caso, cristalitos individuais têm a tendência de se posiciona-

rem de acordo com o eixo "c" perpendicular ao porta-amostras.

Desta forma, as intensidades observadas das reflexSes 001 di-

ferem multo daquelas que seriam observadas com orientação com-

pletamente aleatória. Assim, o tratamento foi dado somente pa-

ra o caso dos picos 101 (1» 0 a 6). 0 caso da orientação pre-

ferencial é menos pronunciado guando ocorrem pequenos interva-

los de ângulo, isto é, quando as intensidades relativas n3o

s3o fortemente afetadas pela tendência de orientação preferen-

cial dos cristal itos. Por ISJO, o.? dados mais seguro» *5o a'

<|ueíes reJatJvoc aos picos 10] CJ» 2,3 e 4).

ha superestruturas do tipa 2a ou a fi ocorrem dependendo
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da nanelra COR que os átomos estão distribuídos nos sítios va-

cantes. Na supercélula formada, há surgimento de picos extras

nos dlfratogramas, gerados através de planos dos átomo* Inter-

calados, os quais estSo distribuídos ordenadamente no retícu-

lo.

3.5. ESTADOS DE OXIDAÇXO

As amostras 2H-A0,33TaSe2 (A* metais da primeira série

de transição) foras analisados através de Ressonância Paramag-

nétlca Eletrônica (RPE) e Nossbauer. As aaostras contendo Ti,

V, Cr, Mn, Fe, Co e NI foras analisadas através de RPE e a

amostra contendo Fe foi analisada através de Espectroscopla

Mossbauer (figuras 60 e ôl>. Eszaa técnicas possibilitas a d*-

termJnaçSo do estado de oxidaç2o dos aetais Intercalados e ge-

ram informações a respeito da simetria do sítio ocupado por

estes íons.

Os espectros de RPE foras, obtidos à temperatura ambiente

(300K) moendo-se os materiais em atmosfera Inerte, os quais

foram selados com "parafilme" em tubos de RPE. 0 espectro de

Hossbauer foi também obtido è temperatura amblenteOOOK). So-

mente na amostra contendo Nn obteve-se um sinal correspondente

ao Mn+2 e um pequeno sinal de uma Impureza (figura 60), prova-

velmente Fe+3. No Nossbauer obteve-se um sinal do Fe+2 (alto

spin) em alta simetria (figura 61) e uma pequena Impureza pro-

vavelmente do produto de decomposição da amostra na presença

de oxigênio.



CAPÍTULO 4

4. RESULTADOS E DISCUSSXO

Neete capítulo, ser3o discutidos os resultados relacio-

nados à obtençSo tanto das matrizes quanto dos compostos de

intercalaçlo.

4.1. MATRIZES HX2

As matrizes HX2 sendo M= Nb e Ta e X= S, Se e Te foram

sintetizadas conforme descrito nos itens Cl.2.1. e 2.1.2.2.

Na síntese das matrizes MX2, as ampolas foram submetidas a

gradientes de temperatura para que ocorresse o crescimento de

monocrlstals,

Na síntese de NbSe2 e TaSe?, os materiais analisados fo-

ram somente aqueles obtidos com iodo na proporção de 5 mg/cm3.

Para certificar se o produto obtido era o desejado ne-

cessitou-se determinar a estequiometria. Os resultados da aná-

lise das estequiometrias estSo sumarizados na tabela 2.

Apesar de na síntese do TaS2, a ampola ter sido subme-

tida a um tratamento térmico suplementar, observa-se na tabela

2 que o composto transportado apresentou uma eatequlometr1 a

TaS2,22. O valor de x*2,22 indica a presença d» um composto

n3o estequ1ométrico ou de uma mistura de compostos com este-

qu iometri as diferentes.
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Tab. 2 - Resultados da analisa das estequiometrlas das matrl

zes hospedeiras.

Composto

TaSx

TaSx

NbSx

NbSx

TaSex

NbSex

NbSex

NbTex

TaTex

or1gea

transportado

n2o transportado

transportado

n3o transportado

transportado

transportado

n3o transportado

transportado

transportado

X

2,22

2,01

2,00

1,98

2,07

2,04

1,92

1,98

2,01

* Desvlo(X)

11,0

0.5

0,0

1.0

3,5

2,0

4,0

l:,0

0,5

* Corresponde ao desvio da estequiometrla esperada, Isto

é, HX2 (Ms metal de transição e X= calcogênio).

Entretanto, para os demais compostos, pode-se observar

que, dentro dos desvios na determinação das estequ1ometrias,

os valores de "x" DO aproximam de 2, indicando uma estequ i-ome-

trla MX2. Eventualmente, algumas das fases analisadas poder3o

conter Faaes n3o estequiométricas do tipo H(l+x)X2 onde as va-

lores de "x", estSo dentro dos desvios observados na tabela 2.

Os compostos foram caracterizados por difraçSo de ralos-

x.

As figuras 29 a 3b mostram os difratogramas de ralos-x
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obtidos para as fases transportadas e nSo transportadas das

matrizes 11X2.

A figura 34 apresenta uma expansão de alguns picos para

que se possa fazer a leitura do ângulo de difração com maior

precisão. Estas reflexões foran utilizadas para o cálculo dos

parâmetros cr 1stalográf1 cos e lndexaçSo dos demais picos.

Nos picos a altos ângulos (figura 34) há um desdobramen-

to correspondente à radiação K alfa 1 e K alfa 2 com compri-

mentos de onda 1,54051 e 1,54433 A respectivamente. 0 valor

dos ângulos de dl fração nestes casos foi obtido da mesma forma

como a baixos ângulos, quando nSo ocorre o desdobramento K al-

fa 1 e K alfa 2, Isto é, utilizando a radlaçSo calculada como:

K = (2 K 1 + K 2)/3 = 1,54178 A.

A tabela 3 sumarlza os parâmetros cr 1 staiográf1 cos das

matrizes HX2 (M= Nb, Ta e x= S, Se e Te)(figuras 29 a 36).



44,95 2,016
55,70 1,650
57,70
61,30

Fig. 29 - Difratograma do composto TaS2 (fas» nSo transporta-

da).
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TaS3

TaS,
Pico 26 dob.. d c . l c . h k l d c . l c . h k l

01
02

03
04

05
06

07

08

09

10

11
12

14,69
30,00
31,60
33,10
34,80
35,30
43,80
45,10
55,70

58,00
58,60
61,30

6,030
2,978
2,831
2,706
2,578
2,542
2,067
2,010
1,650

1,590
1,575
1,512

6,050
• . - . " . ' .

2,871
- •

2,594
-

2,017
1,650
1,657
-
-

1,512

002
-

100
-

102

-
-

006

106

110
-
-

008

•
2,982
_ -
2,717
-

2,546
2,066
-

- . .
1,584
1,572
-

—
511
-

331
-

821
751,1401
-

- •
-
132

332
-

Fig. 30 - Dlfratograma dos compostos TaS2 e TaS3 (fase trans-

portada) .
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TaSe

Pico .28

13,96 6,343
30,88 2,695
33,26 2,693
41,55 2,172
42,73 2,116
46,98 1,933
53,40
57,92

lg. 31 - Difratograiria do composto TaSe2 (fase transportada)
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Monocl.
PICO 2b

obs. cale.

6,637 6,692

6,454

2,907 2,908

2,233

2,068 2,668

2,417 2,425

2,284

2,223 2,230

2,053 2,053

1,825 1,820

1,607

1,670 1,673

\

6,435 -301

2,906 111

2,829 -212

2,674 -112

2,283 311
2,227 112
2,053 -113
1,825 020
1,809 120

I -t ; 1

FI9. 32 - Difratograma dos compostos TaTé2 (fase transportacla

da) .
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KtS-,

Pico 2e h l t l

Fig. 33 - Difratograma do composto NLS2 (fase transportada)
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Tig. 34 - Pi cos expandidos do dlfratograma de NbS2 (fase

iransportada).
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NbSc,

Pico 20 dob». , . h k l

01
02

03

04

05

06

07

08

14,08

28,44

30,90

33,25

37,07

41,82

43,21

58,79

6,291

3,136

2,893

2,691

2,425

2.159

2,094

1,570

6,275
3,137

2,903

2,695

2,429

2.162

2,091

1,568

002
0C4

101

102

103

lot
00Ó

008 3=

Fig. 35 - Dlfratograma do composto NbS&2 (fase transportada)
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Pico

Cl

02

03

04

05

06

07

08

09

dob«. d c . l c . 3 R

hkl

13. «5
32.90
33,61
39,20
40,87
41,90
4Í.31
60,55
63,90

6,487

2.722

2,666

2,298

2.207

2.156

2,044

1,529

1,457

2,726
2,656

2,20»

2,047

6,463

2,676

2,298

2,208

2,038
1,532
1,456

3 R

-301

220

-112 125

311

510 009

411

122

222

119

-t-

t=f=S

Fig. 36 - Dlfratograma dos compostos NbTe2 (fas* transporta

da).



Tab. 3 - Parâmetros cr 1stalograricos das natrlzes hospedei

ras.

Composto Par.Crist.(A) * Par.Crist.(A) ***

2H-TaS2 a=3,3l5 a=3.32

c=12.10 c=12.09

2H-TaSe2 a=3.431 a=3,44

c=12.737 c=12.73

TaTe2(Monoc.) a=19,31

b=3,&5

c=9,37

|i-134°15'

3R-TaTe2 a=10,904

c=20,075

3H-Nb32 a=3,33 • a=3P34

c=l?.ei c=17r62

a=6,24 ** a=f,25 **

£i=30c561** ' f< =31° 01'UK

2H-NbSe2 a=3,446 a=3,44

c=12,55 c=12,55

3R-NbTe2 a=10,904

c=19,888

NbTe2(Monoc.) a=19r39

b=3,64

A tabela 3 continua na página seguinte
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{Continuação da tabela 3)

c = 9.3É.

(V = 134°15'

TaS3(0rtor>. a=36,804

b=15,173

* Valores obtidos na literatura [563.

** Valores obtidos através das equações de conversão de parâ-

metros crIstalográficos hexagonals em romboédricos (equação

21 e 22) .

£' Ha síntese' de T Õ Ô 2 , c> material transportado e- solto, Í;L

composto de 2H-TaS2 e TaS3 (figura 30). 0 material nSo trans-

portado (figura 29) consistia de 2H-TaS2 e tanta Io sem reagir,

sendo que o tântalo n3o reagido estava visivelmente misturado

ao outro composto, podendo facilmente ser separado por cata-

Câo. Quando utl1izaram-se placas de tàntalo multo espessas e

tempos de reaçSo insuficientes [2,83, estabeleceu-se um equi-

líbrio no meio reacional (equação 29).

Ta * 2 TaS3 «. *• 3 TaS2 EquaçSo 29

b) Os compostos TaTex e NbTex apresentaram a estequiometrI a

KX2, porém em duas fares poll típicas distintas a caber: uma

fase monoclínlca e outra fase romboédrica (figuras 32 a 36).



c) Os compostos TaSe2 e NbSe2 apresentaram-se na fase poli tí-

pica 2H e o comporto Ni.:." <<.• i ;*::<.• 3W, independente de ser a

fase transportada ou n3o (figuras 31, 33 e 35).

Após a CaracterIzaçSo das fases polJtíplcas obtidas e,

baseando-se no fato de que os poli tipos 2H intercalam com

maior facilidade £23, as fases 2H-NbSe2 e 2H-TaSe2 foram Iso-

ladas e utilizadas como matrizes para estudos de intercalaçSo

co» metais alcalinos.

4.2. COMPOSTOS INTERCALADOS COM METAIS ALCALINOS

Apenas monocristals de 2H-TaSe2 e 2H-NbSe2 de cor pra-

teada, foram Intercalados com lftlo, utilizando n-Butillítlo

como agente inter ca) ador . Obte-ve-se cristais dourados com vo-

lumes sensivelmente maiores do que as matrizes.

Seguindo as condições descritas no Item 2.2.I., os com-

postos obtidos apresentaram as estequlometrias LlO,97NbSe2 e

Lll,08TaSe2 portanto próximas a LlMSe2 (M= Nb e Ta).

No caso das fases hidratadas dos compostos intercalados

com Li+, o volume dos cristais era bem maior do que no caso

das fases não hidratadas. A cor dos cristais permaneceu a mes-

ma, porém sem o mesmo brilho. A quantidade de água de hidrata-

ç3o dos compostos obtidos nSo pôde eer determinada devido ao

ataque do equipamento de TermogravimetrI a (ATO(item 2.2.2.2).

Na tentativa de se substituir as moléculas de água por

outros solventes orgânicos polares, geraram-se compostos pouco

cristalinos, o que impossibilitou a oua caracterização.
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Utt1lzando-se outros agentes lntercaladores coao aetó-

xldo de sódio en aetanol, etóxido d» sódio e iodeto d© potás-

sio asbos OB etanol, n3o foi possfv»l Intercalar os Betais al-

ça 11 nos correspondentes, so)vatados COB OS respectivos 41 co-

ols. PresuBlvelaente, Isto é devido ao baixo poder redutor dos

in ions «etóxido, etóxido e iodeto.

Os coBpostos Intercalados COB lftlo e suas fases hidra-

tadas foraa analisados através de ralos-x. Os difratograaas

slo Bostrados nas figuras 37 a 42.

Os resultados das análises dos dlfratograaas dos coapos-

tos intercalados COB lítio s3o aostrados na tabela 4.
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LiNbS*.

Pico 26 obs.

01
02

03

04

Ú5

13,16

36,16

39.98

44,41

54.12

6,727

2,358

2,255

2,039

1,694

6.727

2,350

2,257

2,030

1,693

002
Al

006

Al
008

01

0< *

•

60

:

3

Flg. 37 - 01fratograma do composto LlNbSe2.
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Pico obs.

11,698 -
6,707 6,727

Hidrat.

não Hid.

Hidrat.5,945 -
2,931 -
2,505 -
2,362 -
2,254 2,255

Fig. 38 - Dlfratograma dos compostos Li(H20)yNbSe2 e LlHbSe2
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Lt(H2O)yNbSe2

Pico 28 d obs. d c a l c .

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

7,«3

13,70

14,10

14,90

23,70

29,90

30,3

35,60

38,50

44,70

11,898

6,463

6.280

5.945

3,754

2,988

2,949

2,522

2,338

2,027

002

6,275 002 - NbSe.

004

100

101

105

Al

Al

I Z'JZ.

. _ i — 3=g:f

—l=t

I
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Fig. 39 - Dlfratograma do composto Ll(H20)yNbSe2.
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Pico 2e obs. calc.

01 13,04 6,789 6,817
02 38,50 2,338 2,338
03 39,76 2,267 2,272

05 54,07 1,696 1,704

hkl

002
Al
006
XI

008

63 12
T.IT«g«

-.!_ M*i-. .

Fig. 40 - Dlfratograma do composto LiTaSe2
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Li(H2O)

Pico 26

01

02

03

04

05

06

C7

08

09

10

11

7,45

13,10

14,93

22,70

30,30

36,10

39,80

44,20

46,10

53,30

54,16

"obs.

11,866

6,785

5,932

3,917

2,949

2,362

2,265

2,049

1,969

1,719

1,693

2 e LiTaSe2

dc. 1 C.
 hltl

002

0C2

004

006

008

0010

006

0012

111

008

Composto —

Hidrat.

não Hid.

Hidrat.

não Hid.
Al
Hidrat.

N

não Hid.

" I :

g-tf-'~

* T =m3t|~!t: ^m—-z ImrLrzqrrrr

^EE\^

t H - , i

FS-
+-H-Í-

ifii^
BE \3~-\=Z itz

65 L i ü 0) TaS< LIT iSe

Flg. 41 - Dlfratograma dos compostos Li(H20)yTaSe2 e LlTaS©2.
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Li(H2O)yTaSe2

Pico 26 d o b s > d c a l c > hkl

01 7,45 11,866 - 002
02 14.93 5,932 - 004
03 23,70 3,754
04 29,80 2,998 - 100
05 33,70 2,659 - 104
06 36,80 2,442
07 37,80 2,379 - 106

a

t—

08
09
10

1 — -

0

i

i . . .

4

i

rr-2\ ._.!

—

4 , 7 (

5,2C

>3,3(

2

) 2

) 2

J 1

- 9

T

,373
,027
006

,782

üll
llll

llll
í

"

-

1

' • - . .

—i—a

0 ) y

Illl
lf

00

A l

11 ,

: : - • •

rase
o. r

10

L

» •

* -

f

Illiil
'ill

—

—

" ™ •

—

_ — -

.

z~

—1

" • ' —

—

" ™

—

. _ — —

t ' ^ •

r E

iilii
—

IÜIIIÜI

—

... ,|

• : .

• " —

—

—

01
l;ii!l1T!iliiiiliiilli

—

1

1—

r -.

I-C-

t r

:.' '

zir.

5

F19. 42 - Dlfratograma do composto Li(H20)yTaSe2.



Tab. 4 - Parâmetros cr 1 staiográf1 cos basais dos compostos in-

tercalados com lítio e suas fases hidratadas.

Composto

LiNbSe2

LI(H20)yNbSe2

LíTaSe2

LI(H2O)yTaSe2

Par.Crlst.(A)

c=13,544

c=23,75

c=13,534 *

c=23,937 ***

Par.Crlst.íAJ

c=13,55 **

c=23.795 ****

c=13,58 **

c=23,732 ****

* Dados obtidos na literatura £293.

** Dados experimentais

*AA valores extrapolados para uma bicamada de água

>.*** Os par íime-tr os cr i «La Joçjró/1 cos forum calculados.- i»Lri-

vés das reflexões 002 e 004 a baixo ângulo.

its cálculos para detsrr,t ri&çS& ãc. VOJU.TÍÍ: o

rriáida de água foram feitos da seguinte forma:

Diâmetro de Van der Uaals da água:

Bi camada de água de hldrataçSo:

Composto com 2 placas ( tipo 2H):

per u/r. a

2,8 A

x 2

y. 2

Parâmetros cristalográficos basais teóricos para:

Li(H20)yTaSe2í

12,737 A - parâmetro cr 1stalográfico basal correspondente à

matriz 2H-TaSe2.

11,2 A - diâmetro do íon lítio com dupla camada de hldrataçSo
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23,337 A - parâmetro cristalográf1co base! de Li<H20)yTaSe2

fornecido pela soma dos dados anteriores.

LI(H20)yNbSe2:

12,55 A - parâmetro cristaJográf1co basal correspondente a ma-

triz original 2H-NbSe2.

11,2 A - diâmetro do íon lítlo com dupla camada de hldratação

23,75 A - parâmetro cristalográflco basal de LiíH20)yNbSe2

fornecido pela soma dos dados anteriores

Apesar das medidas a baixo ângulo estarem sujeitas a er-

ros maiores, as reflexSes do tipo 002 e 004 foram utilizadas

pois apresentavam uma boa Intensidade e simetria permitindo

uniu melhor determinação do ângulo de di fração, após a expansão

da escala. Medidas de ângulos tendendo a 90 graus seriam

Ideais, oorém os picos obtidos pesta região nSo possuíam uma

boa simetria e intensidade.

- Compostos intercalados com lítlo (Li+)

Os dlfratogramas destes compostos apresentam somente dl-

fraçties correspondentes a planos basal p, devido à orientação

preferencial dos cristal!tos.

- Compostos intercalados com lítlo (Li-*-) hidratado

Somente os picos relativos às dl frações 002 © 004 foram

utilizados para os cálculos dos parâmetros crlctalográficos

basais, pelo fato de apenas estes apresentarem boa Intensidade
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e simetr!a.

- Compostos intercalados com lítlo (Li+) e exfollados

Os picos basais do tipo 002 dos compostos intercalados

com lftio, após exfoliaç3o são observado? na figura 43. POOÍ--

se observar que os compostos obtidos na exfoliaç3o das fases

LiMSe2 (H= Nb e Ta) com água e secagem a 110°C se apresentaram

na forma das fases originais. Isto é: pequenos cristais de 2H-

TaSe2 e 2H-NbSe2.

A reação de exfoli ação após a intercalação com n-BuLi é

um bom método para a preparação de pequenos monocrlstais, al-

cançando desta forma uma "grande" área superficial. O aqueci-

mento a que as amostras foram submetidas para secagem foi pro-

vavelmente o agente responsável pelo reordenamento das placas

ou o processo da exfolI ação não foi suficiente para romper *

estrutura até a formação de monoplaças.
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22

T a S e .

I

22

. ti

NbS*
2 I i

l-f-í-
I ' •

I - Í

43 - PJCOS 002 das fases LlMSe2 (M« Nb e Ta) «xroliadas e

secas a 110°C.
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4.3. COMPOSTOS INTERCALADOS COM METAIS DA PRIHEIRA SÉRIE DE

TRANSIÇXO E ESTANHO.

No caso das sínteses dos compostos intercalados com Me-

tais da primeira série de transição «r estanho, nJo se utilizou

lodo como agente transportador e n«a as aapolas foran submeti -

das a gradientes de temperatura. Isto foi devido ao fato de

nSo ser necessário o crescimento de monocristals. 0 material

obtido Já estava na forma de pó facilitando o trabalho para

posterior análise por dlfraçSo através de raios-x.

Com a finalidade de se obter o produto de intercalaçáo

gura 26).

Zcá^s os CC/C^SÍT'.-£ iitii^s ~,ir,:.&z « í^&rér,cn rx*j pv> .<••-

nos grláos de cor preto azulada.

Na síntese dos compostos intercalados com Ti e V, houve

um pequeno espelhamento da ampoia de reaç3o, ocasionando, pos-

sivelmente, uma estequlometrla diferente da proposta ou seja,

menor do que 0,33.

Os dlfratogramas dos compostos intercalados com os me-

tais da primeira série de transiç3o em m.trlzes d* 2H-TaSe2

sSo mostrados nas figuras 44 a 52.

Os dados obtidos na análise dos dlfratogramas para os

compostos Intercalados com metais da primeira série de transi-

em matrizes de 2H>TaSe2 «stao sumarizados na tabela 5.
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Pico 20

T 10.33T t ó*2

"obs. hkl

01
02

03

04

OS

06

07

08

09

10

11

13.76

30.10

30,95

33,26

36,90

41,43

42.18

52.76

53.60

55.70

57,29

6,435
2.968

2,889

2,694

2.436

2.179

2,142

1,735

1,709

1,650

1,608

6.420
2,966

2,890

2,693

2,438

2,178

2,140

1,735

1,712

1,655

1,605

002
100

101

102

103

104

006

106

110

112

008

* f:
, . n

u
: - if»

: : • : • 1

. - -

. . . . . .

.—j.5»i-|

: II

r k
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Ft9. 44 * Difratograma do composto Ti0,33TaSe2.
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C r 0 . 3 3 T » S e 2

P Í C O 2 e d o b s . ^calc. h k l

01 14,03 6,312 6,300 002

02 30,19 2,960 2,962 100

03 30,94 2,890 2,883 101

04 33,38 2,684 2,680 102

05 37,00 2,42» 2,420 103

06 41,81 2,160 2,158 104

07 43,05 2,101 2,100 006

08 53,47 1,714 1,713 106

09 55,76 1,648 1,650 112

10 58,68 1,573 1,575 008



M n 0 . 3 3 T a S e 2

P Í C ° 2 6 «ODS. d C . l C . h k l

01 13,68 6,473 6,475 002
02 30,00 2,978 2,979 100
03 30,80 2,903 2,903 101
04 33,14 2,703 2,706 102
05 41,20 2,191 2,192 104
00 41,80 2,157 2,158 006
07 52,30 1,749 1,747 106
08 53,32 1,718 1,720 110
09 56,03 1,620 1,619 008



Fe0.33TaSe2

P i c o 2 e dobs. d « l c . h i t l

01 13,94 6,353 6,34 002

02 33,24 2,695 2,639 102

03 37,00 2,429 2,430 103

04 41,62 2.169 2,167 104

05 42,73 2,116 2,113 006

06 53,50 1,713 1,722 106

07 58,10 1,587 1,585 008

1.599 113



Co0,33T*S*2
Pico 29 dQ b s d c a l c hkl

01 14,26 6,211 6,215 002
02 33,41 2,662 2,676 102

03 37,20 2,417 2,412 103

04 42,05 2,148 2,146 104

05 43,70 2,071 2,072 006
06 53,41 1,715 1,712 110
07 54,00 1,698 1,698 106
08 59,41 1,555 1,554 008
09 60,75 1,524 1,524 107



N10.33TaSe2

PÍCO 2e dob8 d c a l c hki

01 14,21 6,232 6,225 002

02 28,78 3,102 3,112 004

03 30,09 2,969 2,970 100

04 30,90 2,894 2,889 101

05 33,37 2,685 2,681 102

06 37,30 2,411 2,415 103

07 42,01 2,151 2,149 104

08 43,57 2,077 2,075 006

09 47,65 1,908 1,908 105

10 53,30 1,719 1,715 110

11 53,96 1,699 1,701 106

12 59,29 1,556 1,556 008



C u0.33T a S e2

P i C O 2 e d ob , . d c a l c . h l t l

.01 13,29 6,662 6,660 002
02 30.00 2,978 2,979 100

03 36,40 2,468 2,474 103

04 40,64 2,219 2,220 006

104

05 45,70 1,985 1,985 105

06 55,16 1,665 1,665 008



N i 0 . 6 6 T a S * 2

P i C O 2 S d obs . d c a l c . h k l

01 13,75 6,439 6,475 002
02 30,26 2,953 2,953 100
03 31,04 2,881 2,879 101
04 33,35 2,686 2,686 102
05 37,05 2,426 2,437 103
06 41,60 2,171 2.161 104
-" <s,»3 1,94o l . í j ? 105
08 52,57 1,741 1,742 106
09 53,70 1,707 1,705 110
10 55,75 1,649 1,649 112

11 58,18 1,586 1,585 113
12 58,98 1,566 1,567 107
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Tab. 5 - Parâmetros cr 1 stale 31 áfl cos dos compostos 2H-ÀxTaSê2

(A~ metais da primeira série de transição).

Composto Par.Cristalog.(A) Delta c *

c=12,84 0.103

V0.33TaSe2 a=3,43

c=12,67 - 0,07

Cr0,33Tase2 a=3,42

c = 12,£.O - 0 rJ38

MnO,33TaSe2 3=3,44

c=i£,9r» 0,215

Fe0,33Tase2 Õ = 3 , 4 3

c=12,&8 - 0,055

CoO,33TaSe2 a=3,42

c = i::,43 - 0,304

Hl0,33Tâse2 a-3,43

c=12,45 * - 0,288

Ni0,66Tase2 a-3,41

c=12,95. 0,211

CuO,33Tas&2 a=3,4'J

c=13,32 0,581

* Delta c = parâmetro crIstalográfico da fase 2H-AxTaSe2

menos o parâmetro cri sta) oçjráf i co d» fase 2H-TaSe2.



101

Observa-se na tabela 5 que hé uma "grande" variação do

interplanar basal (delta c) devido ao tamanho fl-

nlto doe: átomos metálicos Intercalarem.

A variação do parâmetro cr 1 stalográfico basal "c", isto

é, a diferencei entre o parâmetro cri st a lográfi co do composto

analisado (2K-AxTaSe2) e o parâmetro cristalográfleo da matriz

original (2H-TaSe2), pode ser positiva ou negativa. Sendo a

variação positiva conclui-se que houve uma expansão do espaça-

mento interplanar; sendo negativa, uma contração.

03 efeitos de contração ou expansão da distância inter-

planar se'devem às características do íon intercalado, isto é:

seu estado de oxldação, seu raio iônico, disponibilidade e

energia de orbitais para se ligarem ao selênio e RUÍI elcftrone-

Qjtlvlduüe. A análise destes fatores em conjunto explicam oa

efeitos de expansão e contração do retículo.

Observa-se também na tabela 5 que o parâmetro "a" se-

mantém praticamente fixo (delta a = 1 0,02A). Isto se- deve- cio

fato de que sendo este parâmetro pertencente è placa, ele não

é fortemente afetado p>ela inter cal ação. 0 fator que pode in-

fluenciar tal parâmetro é a repulsão dos Cons intercalares nas

lacuna?: de Van der ÜÍUIIS e, *> atração do íon intc*rcalcir j.« ) Í<

placa negativamente carregada.

Na tentativa de síntese do composto SnO,33TaSe2 a amos-

tra ul submetida a um pequeno gradiente de temperatura fazen-

do com que parte do estanho migrasse para a parte mais fria.

Ha parte quente obteve-se dois compostos, isto és SnxTaSe2 e

SnyTaSe2 (tabela 6)(figuras 53 • 54).



Sn TaSej e SnTaSe^

Pico 26 d o b s d c a l c hkl Composto

01 13,90 6,371 - 002 Si»x

02 14,19 6,241 - 002 Sn

03 42,64 2,120 - 006 Si»x

04 43,53 2,079 - 006 Sny

05 58,01 1,589 - 008 Sr»x

06 59,31 1,558 - 008 Sn



Fig. 54 - Picos expandidos do difralograma dos compostos

SnxTaSe2 e SnyTaS«2.
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Acoplado ao pico 002 correspondente ao SnxTaSe2, têm-se

um outro pico, ocorrendo o ••SRO para os outros picos relati-

vos aos planos basais. Para uma Melhor verificação destes pa-

res de picos, expandiu-se a escala de leitura do ângulo de di-

fração (figura 53). A partir destes planos basais, obtlveram-

se os parâmetros cristalográf1 cos basais (tabela 6), através

da equação de Rlley-Nelson (equação 20).

Os demais picos, devido à orientação preferencia) dos

cristais, são de baixa intensidade e por isto não foran inde-

xados .

Na tentativa de síntese do NiTaSe2 apesar da ausência do

gradiente houve a formação de dois compostos. A presença des-

tes compostos foi confirmada através do desdobramento dos pi-

cos de difração do tipo 001 (reflexQes basais), através da

análise de raioe-x. ,

Houve, neste caso, um desdobramento dos planos bauais

como no caso citado para o estanho e dois compostos intercala-

dos com concentrações distintas de níquel foram observados

(figuras 55 e 56 (escala expandida)).

Alguns picos não basais puderam uer indexados separada-

mente para as estruturas NlxTaSe2 e NiyTaSe2, uma vez que o

pico 100 pode ser Identificado e utilizado na indexação (equa-

çSo 17). Porém, os picos que não puderam ser indexados podem

ser relativos a outro composto, principalmente seleneto de ní-

quel . Isto não foi comprovado devido à baixa intensidade dos

mesmos.



HixTaSe2 e HiyTase2

Nix N1y
P i c o 2 e W dcalc. h k l dcalc. h I t l

01 14,06 6,298 6,315 002 -

02 14,32 6,185 - - 6,216 002

03 28,30 3,153 3,157 004 -

04 30,30 2,940 2,966 100 2,966 100

05 31,10 2,870 2.887 101 2,885 101

06 3J,50 2,675 2,685 102 2,677 102

07 37,30 2,411 2,424 103 2,412 103

08 42,10 2,146 - - 2,146 104

09 42,90 2,105 2,105 006 -

10 43,67 2,072 - - 2,073 006

11 49,80 1,831 -

12 51,20 1,784 -

13 53,50 1,710 1,716 106 1,712 110

1,712 110 -

14 58,70 1,573 1,57S 008 -

15 59,40 1,550 - - 1,554 OOõ



PJ9. 56 - Pico* expandidos do dlfratograma dos compostos

NlxTaS*2 9 NiyTaS*2.
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Tab. 6 - Parâmetros cr 1staiográf1 cos basais dos compostos In-

tercalados com Ni e Sn em 2H-TaSe2.

Composto Par.Cr 1st.basal (A) Delta c(A> *

SnxTaSe2 12,71 - 0.027

SnyTaSe2 12,46 - 0,276

NlxTaSe2 12,40 - 0,337

NlyTaSe2 12,65 - 0,087

* Delta c « parâmetro crlstalográfico basal para

2H-AxTaSe2 menos parâmetro cristalográfIco basal da fase

2H-TaSe2.

Como observa-se na tabela 6, há uma contração do retícu-

lo ao se intercalar níquel e estanho em 2H-TaSe2.

Analisando o fato de que na síntese do SnxTaSe2 e

SnyTaSe2 houve a migração do estanho nSo reagido para a parle

mais fria da ampola, ocorrendo'entretanto a intercalaçSo par-

cial da matriz com o restante do estanho, supSe-se que:

- Se um pequeno gradiente de temperatura for intencionalmente

aplicado e um excesso de intercalar adicionado (x»l>, a inter-

calaçSo pode se dar até o valor limite (x máximo). 0 restante

do material migrará para a parte mais fria da ampola.

- Para que isto seja possível, deve-se escolher um intercalar

que proporcione a mlgraçSo do excesso para a parte mais fria

da ampola e o gradiente aplicado deve per adequado a fim de
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que esta migração seja multo lenta.

- Desta forma pode-se obter um composto de intercalaçSo com

"x" máximo de acordo com a fórmula AxMX2 (A= metal Intercalar,

MX2= matriz hospedeira), separado do excesso do Intercalar.

Isto torna possível a dosagem do "x" máximo bem como a carac-

terização através de raios-x, Já que o produto se apresenta

numa fase pura.

Para comprovar o método de síntese dos compostos Inter-

calados com metais da primeira série de transição, slntetlzou-

se o composto 2H-N10,33NbSe2 Já descrito na literatura [163,

utl-1lzando-se o método de síntese deste trabalho. Os parâme-

tros cristalográfIcos obtidos através da análise por ralos-x,

foram comparados com aqueles descritos na literatura.

Os resultados podem ser observados na figura 57 e tabela

7.

A figura 57 mostra o difratograma para 2H-W10,33NbS&2.

Os picos deste difratograma foram Indexados e os parâmetros

cristalográfIcos obtidos como descrito para a intercalação dos

metais da primeira série de transição em 2H-TaSe2.

Analisando a tabela 7 observa-se que os parâmetros ex-

perimentais concorda» com os descritos na literatura, apesar

de não serem exatamente iguais. Pode-se supor então, que os

dados gerados para a lntercalação dos metais da primeira série

de transição em matrizes 2H-TaSe2, podem ser considerados cor-

retos .



N i0.33K b S*2

Pico 2e d ^ d c a l c hki

01 14,31 6,189 6,210 002
02 30,00 2,976 2,979 100
03 30,84 2,899 2,896 101

j 04 33.36 2,685 2,686 102
i 05 37,16 2,419 2,418 103

06 42,10 2,146 2,149 104
07 43,80 2,067 2,070 006
08 47,66 1,908 1.907 105
09 53,12 1,724 1,720 110
10 59,60 1,551 1,552 008
11 60,77 1,524 1,524 107
12 62,85 1,478 1,479 201
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T»*>. 7 - Parâmetros cr 1 st ai ogr áfl cos obtidos exper 1mental

mente e valores da literatura, para 2H-NI0,33NbSe2.

Composto Par.Crist.(A) A Par.Cr 1st.(A>

NIO,33NbS*/L' iî o,4É. o- 3,44

41 c=12.40

* Parâmetros cristalográficos obtidos na literatura C163.

4.3.1. ANALISE DE ESTRUTURAS

A análise das estruturas dos compostos Intercalados com

metais da primeira série de transição em matrizes Je 2H-TaSe2

e 2H-NbSe2 foi feita como descrita no item 3.4..

Os resultados do cálculo das Intensldades relativas, pa-

ra reflex&es 101 (J= 0 a &), estão sumarizados na tabela 6.
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Tab. 6 - Cálculo das intenstdades relativas para

2H-NiO,33TaSe2.

Pico

1

2

3

4

5

6

7

hkl

100

101

102

103

104

105

106

2*teta

30,09

30,90

33,37

37,70

42,01

47,65

53,96

d(hkl)

2,969

2,894

2,685

2,411

2,151

1,908

1,699

l/lo (cont/s)

0,14

0,17

0,47

0,20

1,00

0,15

0,26

Uma vez obtidos os dados teóricos e experimentais, eles

foram comparados para definição da estrutura que melhor ajus-

tava-se a amostra analisada (tabela S)(figuras 56 e 59).

Tab. 9 - Comparação entre as lrrtensidades relativas, teóricas

e experimentais, para 2H-N10,33TaSe2.

I/Io

Estruturas poe&fveis

Pico

1

2

3

4

5

7

hkl

100

101

102

103

104

105

106

2H(a>

0,05

0,23

0,54

0,29

1,00

0,09

0,23

2H(b)

0,08

0,32

0,14

1,00

0,36

0,56

0,07

2H(c)

0,24

0,01

0,07

1,00

0,001

0,54

0,12

NiO,33TaSe2

0,14

0,17

0,47

0,20

1,00

0,15

0,26
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A figura 58 apresenta o gráfico das InteneIdades relati-

vas teóricas versus índices de Miller das reflexões analisa-

das, para as estruturas 2H(a), 2H(b) e 2H(c).

í
I
UI

1.20

1.10

1.OO

0.90

0.B0

0.70

o.eo

0.50

0.40

0.20

0.20

0.10

o.oo
101

D 2 H ( D )

103 105 1 0 7

ÍNDICE DE MILLER
+ 2M(b) 0 2H(c)

Fig. 58 - Inteneidades relativas teóricas versus indices de

Miller para estruturas 2H(a),2H(b) e 2H(c).

Na figura 59 plotou-se as intenaidades relativas experi-

mentais para o composto» 2H-N10,33TaSe2 versus índices de Mil-

ler das reflexões analisadas.
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vi
z
z

- .20 -r-

1.1O -

1.OO -

O.9O -

o.so -

O.7O -

O.BO -

O.5O -

C.AO -

C.3O -

O.2C -

O.1O -

O.OO

101 1O3

ÍNDICE DE MILLER

105

Fig. 59 - Intensidades relativas experimentais versus índices

de NilJer das cefJexSes analisadas,

2H-NlO,33TaSe2.

Pela análise das figuras 56 e 59 percebe-se que na amos-

tra a estrutura que melhor se adapta é 2H(a), Ji que as Inten-

sidades experimentais aproximam-se matts dos valores teóricas;

obtidas pelo cálculo do fator de estrutura.

Os resultados das intensidades Integradas obtidos com

axceçSo do 2H-CuO,33TaSe2 (figura 51), respeitam au intenslda-

des das reflex&es, de acordo com o modelo teórico de estrutu-

ras do tipo 2H(a>, nas quais, as reflexões 102 e 104 s3o domi-

nantes e mais fortes do que am reflexSes 100 e 105, e a refle-
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x3o 103 é de intensidade Média.

No caso do 2H-CuO,33TaSe2 (figura 51), as reflexões do-

ai nan tes s3o 103 e 105, sendo que a reflexSo 100 é de intensi-

dade Média, o que é uma característica do politipo 2H(c), re-

presentado pela estrutura do 2H-MoS2.

Através do fator de estrutura pôde-se observar, que eu

nenhun caso o ordenamento das placas foi alterado para um po-

lltipo 2H(b). 0 politipo 2H(b) está presente em compostos nâo

estequionétricos, assim COMO 2H-Nb(l+x)Se2 e 2H-Taíl+x)Se2.

Neste politipo as reflexões dominantes s2o 103 e 105, sendo as

reflexSes 101 e 104 de intensIdades médias e 100 muito fraca

(tabela 9).

Verificou-se também, o não surgimento de picos extras com

intensIdades significativas no difratogramà, que pudessem Ca-

racterizar una superestrutura. Alguns picos a ângulos elevados

puderam ser indexados em função de superestruturas do tipo 2a

e ÍJ V 3, os quais foram indexados em funçSo da matriz original.

Na tabela 9 observa-se também que as intensIdades rela-

tivas nSo foram fortemente- afetadas pela intercalaçSo. Esta

observação pode indicar o nSo ordenamento dos íons dos metais

1 ntercalares, no retículo da matriz hospedeira.
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4.3.2. ANALISE DOS ESTADOS DE OXIDAÇXO

Nas amostras analisadas através de Ressonância paramagnética

Eletrônica (RPE) e Mossbauer (300K) apresentara» sinal somente

aquelas contendo Mn (RPE) e Fe (Hosebauer)(figuras 60 e 61).

Observa-se que o espectro de RPE da amostra

2H-HnO,33TaSe2 (figura 60) apresenta um sina) Isotrópico coi—

respondente a Hn+2 e um pequeno sinal correspondente a uma im-

pureza, provávelmnente de Fe+3.

A ausência de estrutura hiperfina do Hn+2 e dificuldades

na obtenção dos espectros dos demais íons, deve-se provavel-

mente a interação magnética entre íons devido à sua alta con-

centração nas amostras. 0 valos de "g" (razão glromagnética)

«ia amostra contendo manganês foi calculado através da equação

29.

B HQ Equação 29

sendo:

B s magneton de Bohr = 9,274096 E-21 erg G-1

Ho* campo magnético s 3436,25 G

h = constante de Planck = 6,626196 E-27 erg s

0 = freqüência » 9,637856 E10 Hz

0 valor de g= 2,0038 obtido se aproxima muito dos valo-

res de "g" do íon Hn+2 submetido a campos octaédricos C1O93.



F i g . 60 - Espectro de RPE cia amostra 2H~Mr»0,33Ta£ic2.
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Ha figura 61 observa-se o espectro de Mossbauer da amos-

tra 2H-FeO,33TaSe2, a qua) apresenta sinal de Fe+2 (alto spin)

ea alta slaetrla e uaa pequena lapureza provavelaente do pro-

duto de decoapos!çSo da aaostra na presença de oxigênio. Os

par&aetros obtidos sSo: deslocaaento lsoaéricos 0,862 aa/s e

interação quadrupolar= 0,735 aa/s.

IMIIHMItMIIMIIMMIIIMIIIMmiHtlMIIIIMMMIIIIIIIIMIIIMIItMIIMtUI«lllimi(*HimiltMlllltlllMfimMt»l 1
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« . • • • • • I
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• M •

« .

> .

. •

Ftg. 61 - Espectro de Mossbauer da aaostra 2H-FeO,33TaSe2

Os deaais coapostos analisados através de RPE a 300K,

nlo apresentaraa sinal.

A análise através de RPE ea 300K e 77K para os compostos

AxTl52 <A« aetais da priaeira série de transiç3o>, C593 indi-
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cara» que:

V está na foram de V+2 ou V+3, Cr aproxlaadaaente Cr+3, Hn na

for*a de Mn+2, Co coao Co+2, e para o Fe e Nt nSo foras obser-

vados sinais. 0 estado de oxidaçSo do Fe em FexTlS2 foi deter-

ninado através de Mossbauer coao sendo Fe+2 (alto spin)C60].
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4.3.3. GENERALIDADES

Obtidos os paraaetro* cr!st»lográficos dos coapostos de

Intercalaçlo, estes fora» relacionados às características dos

••tal» tntercalaree e alguns resultados for mu co*p«radoe com

dados obtidos para outras «atrizes do tipo 2H, Isto é:

2H-AO.33NbS2 C163 « 2H-A0,33NbSe2 [613, onde As ««tais da prl-

eelra série de transição.

A tabela 10 apresenta a variação do paraeetro cristalo-

grafia basal "c" Ce" 2H-AO,33HX2 atnos "c" 2H-HX2) para os

compostos 2H-A0,33MX2 (A= aetal Intercalar, H= Nb e Ta e X= 5

e Se). 0 valor (delta c)/H fornece a varlaçSo real da distan-

cia entre as placas, iaposta p«lo intercalar.

Tab. 10 - Valores de (delta O/K para compostos 2H-A0,33HX2

(A» »etals intercalar**, H« Hb e Ta. X= S e Se).

(Delta O/H

Ht At6e.lco Hetal Int.A A0,33NbS2 AO,33HbSe2 A0,33TaSe2

0,263

0,119

0,1035

0,3695

0,1555

-0,002

0,0035

Plotando-se (delta c)/N versus nüeero atOalco teu-se a

22

23

24

25

26

27

26

29

Ti

V

Cr

Hn

Fe

Co

NI

Cu

0,0615

0,0065

0,2415

0,0605

-0,083

-0,0665

_

0,0515

-0,035

-0,069

0,1075

-0,0275

-0,152

-0,144

-0,2905
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f i g u r a 62 (curvas a - exper imenta l , b C16 í , c C61D >.

0.4OO

0.300 -

0.200-

o" 0.100 -

O
0.000

-0.100 -

-0.200
21 23

o M0.33ToS»2
NUMERO ATÔMICO
M0.33NbS«2 o M0.33NbS2

F19. L2 - Variação do espaçamento inter planar (delta c) divi-

dido pelo número de placas (N) versus número atônico

do metal Intercalar.

Pode-se observar pela figura 62 que em se tratando de

uma matriz do tipo 2H e com a mesna concentração do interca-

lar, o comportamento sistemático apresentado e o mesmo, inde-

pendente da matriz. Observa-se também que no caso da matriz

2H-HbS2 (curva c)C61], há uma expansão do espaçamento inter-

planar para todos os metais intercalares. Para a matriz

2H-NbSe2 (curva b)U6D, percebe-se que para o V, Cr, Mn e Fe
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ocorre uma expansão do retfculo enquanto que para o Co e NI há

uma contração. Se a matriz Intercalada for 2H-TaSe2 (curva a -

experimental), observa-se uma expansão do espaçamento inter-

planar para TI, Hn e Cu e uma contração para V, Cr, Fe, Co e

Ni.

Comparando-se as curvas b e c da figura 62, observa-se

que para a matriz 2H-NbS2 há uma expansão da distância lnter-

planar. 0 mesmo fenômeno não é observado para a matriz

2H-NbSe2, onde ocorre uma expansão apenas para o V, Nn e Fe

enquanto que para o Co e Ni ocorre uma contração. Esta contra-

ção pode ser atribuída a maior polarizabl1 Idade do selênlo em

relação ao enxofre, possibilitando uma interação mais efetiva

com o íon do metal intercalar.

Entre as curvas a e b tem-se que no caso de matriz

2H-TaSe2, há uma maior Interação do intercalar com o selento

da placa do que na matriz 2H-Nb£e2, mostrando que o tanta Io

influencia tal fenômeno pronunciando esta interação.

Considerando-se os íons intercalares aqueles descritos

na tabela 12, uma possível explicação da Interação destes,

íons, com o selênio da placa em 2H-AO,33TaSe2 é dada a seguir:

- Tl+2 - sendo este íon pouco polarizante, não se 119* efeti-

vamente ao selenio que é bastante polarizável.

- V+3 e Cr+3 - o íon V+3 é mais polarIzante do que o Tl+2 de-

vido à sua maior razão carga/ralo, o íon Cr+3 é mais polari-

zante do que o V+3 devido ao aumento do numero de orbitais d.

Desta forma o íon Cr+3 se liga mais efetivamente ao selênlo do

que o V+3.
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- Hn+2 - este nSo se liga efetivamente ao selênlo devido à sua

configuração d5, Isto é, estabilidade atingida através da ca-

nada semi-preenchida, ale» de sua menor razão carga/ralo.

- Fe+2, Co+2 e Ni+2 - a Interação com o selênio é aumentada no

sentido Fe a Ni, Já que estes tem aproximadamente a mesma ra-

zão carga/raio, porém um aumento do poder de polarização, com

o aumento dos orbitais d.

- Cu+1 - é pouco polarizante devido a sua baixa razão carga/

ralo além de possuir a estabilidade adquirida pela sua confi-

guração dlO (estabilidade de camada preenchida), accaretando

uma menor Interação com o selênio. A tabela 11 apresenta os

parâmetros cristalográficos "reais" para 2H-AO.33MX2 ÍA= me-

tais intercalados, K= Nb e Ta e X= S. Se e Te)[16,1023.

Tab. 11 - Parâmetros cri staiográficos basais (c) em ângstrons

para 2H-AO,33HX2 (A= metais lntercalares, M= Nb e Ta

e X= S e Sé).

Parâmetro cr 1st. basal (c)

Ns Atômico Metal Int. AO,33líbS2 A0,33NbSe2 A0,33TaS&2

22

23

24

25

26

27

26

29

Ti

V

Cr

Hn

Fe

Co

Ni

Cu

12

12

12

12

12

• 11

11

,416

,128

,097

,629

,201

,886

,697

••

12,673

12,567

13,033

12,671

12,384

12,413

_

12,840

12,667

12,599

12,952

12,682

12,433

12,449

. 13,318
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Plotando-se o parâmetro crlstalográfico "real" (c) ver-

sus número atônico do meta) Intercalado para 2H-AO.33MX2 <A=

•etai da primeira série de transiç3o, H* Nb e Ta e X- S e Se)

temos a figura 63.

•3.50

23

0 A0,33ToSe2

25

NUMERO ATÔMICO
A0,33NbSc2

2 7 2S

A0,33NbS2

Fig. 63 - Par&metroe cristalográficos basais para 2H-A0.33MX2

(A« metal da primeira série de transição, H= Hb e Ta

e X= S e Se) versus numero atômico do metal Interca-

lar (A).

Observa-se na figura 63 que o parâmetro crlstalográfico

basal "c" é menor para 2H-A0,33NbS2 do que para 2H-A0,33NbSe2
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e 2H-AO,33TaSe2, sendo que nestes dots últlnos os valores de

"c" são praticamente iguais. Isto é reflexo do parâmetro crls-

talográflco "c" no 2H-NbS2 <c« 11.89A) C563 ser menor do que

no 2H-NbSe2 (c= 12,MA) [563. Porém, a diferença entre os pa-

râmetros é diminuída quando ocorre a intercalação, devido ò

maior interação do metal Intercalar com o selenlo do que COB> O

enxofre da placa.

A diferença entre os parâmetros cristaJográf1 cos basais

do 2H-TaSe2 <c=12,737 A) e 2H-NbSe2 <c=i2,54A> C56D é de 0,197

A. Após a Intercalaç3o esta diferença ficou reduzida a prati-

camente zero, reforçando o fato de que no 2H-A0,33TaSe2 a in-

teração entre o metal intercalar e o selenio da matriz que

contém o tantaIo é ainda maior do que no caso do nlóblo em 2K-

A0,33NbSe2.

A tabela 12 relaciona o numero atônico e os ralos lônJ-

COB dos metais intercalares (A) em 2H-TaS©2, produzindo com-

postos de Intercal açüo do tipo 2K-A0,33TaSe2. Para o numere» de

coordenação 6 temos Tl+2, V+3, Cr+3, Mn+2, Fe+2, Co+2 e Hi+2 e

para o número de coordenação 4 temos Cu+1 [623.
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23

24

25

26

27

28

29

Ti

V

Cr

Hn

Fe

Co

Ni

Cu
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Tab. 12 - Números atômicos e raloe lônlcos dos metais interca-

lares em 2H-TaSe2.

Ns Atômico Metal Int.A Raio lônico

1,00

0,78

0,755

AO,96, ** 0,81 (experimental)

AO,91 ** 0,75 (experimental)

AO,875, AA 0,79

0,84

1,10

A = alto spin, AA = baixo spin

0 valor do ralo lônico do Cu+1 foi extrapolado em função

do raio iônico do Ag+1 <1,16A) [623.

A figura 64, correlaciona o ralo iônico e o numero atô-

mico do metal intercalar (A) em 2H-A0,33TaSe2, sendo que so-

mente o Co+2 está em baixo spin.

Observando-se a figura 62 e comparando-a com a figura 64

percebe-se claramente a relação existente entre o tamanho do

íon intercalar e a variaçSo do espaçamento interplanar basal.

Apesar deste "efeito mecânico" n3o ser o fator determinante

pode-se, dentro de uma série intercalada, predizer a variaçSo



126

imposta por determinado Intercalar através do seu ralo iônlco,

1.15O

Q

1.1OO -

1.O5O-

1.OOO -

0.950 -

O.9OO -

0.S5O -

O.BOO -

0.750 -

0.700
21 25 27

NUMERO ATÔMICO

Flg. 64 - Ralos lônlcos versus, numero atômico dos metais in-

tercalados (A) !em 2H-A0.33TaS-.i2.

Na tabela 13 estão relacionados os números atômicos doe

metais intercalares e os parâmetros cristaJográficos "a" para

os compostos 2H-A0,33MX2 CA* metal intercalar, M= Nb e Ta e X=

S • Se).
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Tab. 13 - Nümeros atômicos dos metals intercalares e parâme-

tros cr 1 staiográfIcos Ha* para 2H-AO,33MX2 (A* me-

tais da primeira série de transição, M= Nb e Ta, X-

S e Se).

Parâmetro crIstalográfIco "a" (A)

Ns Atômico Metal Int.A A0,33NbS2 A0,33Nb5e2 A0,33TaSe2

22

23

24

25

26

27

2 8

29

TI

V

Cr

Nn

F e

Co

NI

Cu

5,743

5,739

5,741

5,782

5,761

5,768

5,758

*

3,454

3,452

3,469

3,459

3,456

3,456

-

3,425

3,433

3,423

3,437

3,429

3,425

3,433

3,437

Ha figura 65 p)otou-se o número atômico do metal Inter- ; , <
í i

calar versus parâmetros crIstalográficos "a" dos compostos ;
I

2H-AO,33HbS2, quando na presença de uma superestrutura do tipo í.

Observa-se na figura 65 que, apesar da varlaçSo deste

parâmetro ser extremamente pequena em relaçSo a variação do

parâmetro cr 1 sta)ográfico basal "c" (figura 63), as curvas sSo

semelhantes. Este comportamento pode ser atribuído a uma inte-

raçSo entre a matriz e o íon intercalar. Sendo proposto como

modelo, a formaçSo de uma ligação Incipiente entre o íon e os

7.'
' / • '
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calcogênlos da placa

su

5.B2

5.B1 -

5.79 -

5.7B -

5.77 -

5.7B -

5.75-

5.7A-

5.73 -

5.72 -

5.71 -

5.70

21 22 25
NUMERO ATÔMICO

2 7

Fig. e>5 - Parâmetros cristalográfJcos "a" versus numero atómi

co dos metais interça lares em 2H-A0,33NbS2.

Na tabela 14 estSo relacionadas as distâncias entre me-

tal e selênlo para as estruturas dos selenetos dos metais da

primeira eerie de transiç3o (M) do tipo HSe, com exceçSo do

cobre que está na forma de Cu2Se C 633. Considerando-se ae

distâncias entre Ta e Se (3,00 A) fixas para a matria: original

e os compostos de lntercalaçSo, obteve-se aproximadamente os

valores das distôncias entre metal Intercalar e selftnlo (tabe-

la 14), nos compostos 2H-A0,33TaSe2 (A* metais intercalares da

primeira série de transiçío).
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Tab. 14 - Dlst&nctas entre metal e eelênio, nos compostos de»

tipo ASe © Cu2Se (A* Ti,V,Cr,Hn,Fe,Co e Ni),o dis-

tancias entre metal intercalar (A) • selênio em

2H-A0,33TaSe2.

Metal(M)

Ti

V

Cr

Mu

Fe

Co

Ni

Cu

Composto

TiSe

VSe

CrSe

MnSe

FeSe

CoSe

Ni Se

Cu2Se

dist M-Se (

2,088

2,101

2,162

2,343

2,133

2,129

2,147

2,511

A) composto u

TlO,33TaSe2

V0,33TaSe2

CrO,33TaSe2

MnO,33TaSe2

FeO,33TaSe2

CoO,33TaSe2

KiC,337aSe2

CuO,33TaSe2

ist

2

2

2

2

2

2

2

2

.171

.111

,086

,210

.115

,027

,033

,659

A figura 66. a&; et-tnLa un. 9ráfico que rei aciona ã& üii-

tâncias meta) - selênlo com o numero atômico dos n*aie da

priííK/ira série de transição analisados em compostou do tipo

ASe e Cu2Se ÍA= Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co e Ni) (1Jteratura)[633. A cur-

va "experimental" corresponde àe distâncias metal intercalar -

selênio em compostos do tipo 2H-A0,33TaSe2, sendo A* Ti,V.Cr,

Hn,Fe,Co,Ni e Cu).

Para o cálculo das distâncias entre metal intercalar e

selênio na placa, considerou-se que a espessura da mesma é

igual àquela observada em 2H-TaSe2, isto é, 3,0A Cl043. Obser-

vando a figura 66 pode-se concluir que existe uma boa concor-
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dane ia nas distâncias entre o «etai e calcogenlo em ambos os

casos. Isto reforça a idéia de uma Interação efetiva entre o

metal Intercalar e o calcogenlo da placa.

2. BOO

2.7OO -

2. BOO -

2.5OO -

2.4OO -

2.3OO -

$ 2.200 -

sã
a 2.1OO -

2.000 -

1.900 -

1.B00

• w 1

O

21

J

NUMERO ATÔMICO
D iíteroturs 4- Exserimentol

Flg. bb - Distancias entre metal e sclénio nos compostos do

tipo ASe e Cu2Se C633 (A= Ti,V,Cr,Mn,F»,Co • NI), e

distância entre meta) intercalar (A) e selênio cm

2H-A0,33TaSe2.

Na figura 67 plotou-se o parâmetro crlstalográfico "a"

versus número atômico do metal Intercalar em 2H-A0,33NbSe2 e

2H-TaSe2, na ausência de superestruturas.

As curvas geradas na figura 67, apesar de distorcidas
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•vtd«nclaa o fen&MMto observado na f igura 65.

3.4B

8

2

3.47 -

3.48 -

3.45 -

3.44-

3.43-

3.42 -

3.41 -

3.40

2 1 2 5 2 7

NUMERO ATÔMICO
O AO,33TBSK2 -t- A0f33NbS«2

Flg. 67 - Parfinetroe crista)ográfícos "a" versus numero atômi-

co do netal intercalar para 2H-A0,33HSe2 (A- metais

da priaelra séri* de transiç3o, M= Nb • Ta).
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5 - CONCLUSXO

- Matrizes HX2.

Para que o sistema de transporte químico seja efetivo na

obtençSo de monocrlstals de dimensões razoáveis, é necessário

estabelecer-se condições ótimas. Deve-se evitar gradientes de

temperatura elevados, que Induzem a formaçSo de um grande nú-

mero de núcleos, os quais Impede» a formaçSo de monocrletais

grandes. A concentração do agente transportador deve ser ajus-

tada de forma adequada, pois uma concentraçSo elevada resulta

em transporte rápido que lnduz a formaçSo de muitos núcleos.

Inversamente, uma concentraçSo baixa limita o transporte e au-

menta o tempo de crescimento dos cristais.

0 método utilizado na determinação das e«tequio»ctr i ;•-•:

das matrizes MX2 mostrou-se efetivo Já que todas as estequio-

metrias previstas foram confirmadas através da análise de

raios-x.

- Compostos de intercalaçSo

Na intercalaçSo de lítio através d* n-ButlllftJo em 2H-

NbSe2 e 2H-TaSe2, obtém-se uma "litiaçSo" total quando utili-

za- se o agente intercalador na proporção de 1,3 (NbSe2) e 1,6.

(TaSe2> vezes (neste trabalho) a concentração da matriz e tem-

pos de reaçSo de 60 horas a 60°C. Estas fases sSo extremamente

suscetíveis a hidrataçSo devido a alta energia da reaçSo (AHh=

-121 Kcal), sendo a hidrataçSo total, gerando compostos com

dupla camada de água.
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Hetóxldo, etóxldo • lodeto nfo se comportaram coao bons

agentes lntercaladores, provavelmente devido ao baixo poder de

redução em relação às matrizes 2H-TaSe2 e 2H-NbSe2, salvo que

as aatrlzes fosse» nlo estequiométrtcas • o excesso de seta)

intercalar Impedisse a Intercalado dos metais sódio e potás-

sio, fenômeno este n2o observado para a Intercal ação de litio.

- Raios-x

Na dlfraçSo de ralos-x as intensidades das reflexões ba-

sais C0O1) sSo realçadas devido a tendencia de orientação pre-

ferencia* dos cristal Itos, mesmo após a moagem.

Alumina amorfa se mostrou um bom agente abrasivo para a

moagem dos compostos analisados através de ralos-x, apesar

deste composto diminuir as Intensidades dos picos de dl fração.

0 "mylar" se mostrou um bom agente protetor contra a oxldaçao

ou hidrataçlo das amostras, apesar de encobrir alguns picos de

difraç3o. Já que apresenta um largo pico na regi So de 26>

graus.

Na síntese dos compostos intercalados com metais da pri-

meira série de transição', mesmo utilizando-se reagentes ém

placas, obtém-se compostos de intercalaçSo razoavelmente homo-

gêneos, desde que se submeta os materiais a uma pré-reaç3o.

Nestes compostos a distribuição dos átomos intercalares é

aleatória, Já que n3o foram detectados picos correspondentes a

superestruturas e am relações de intensidades do composto de

Intercalaçlo e a matriz original mantiveram-se praticamente

fixas.
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Talvez uaa possível explicaçSo do nlo surglaento d* su-

perestruturas, ao contrário do que acontece nos sulfetos, seja

que nos sei «netos a interação do aetal intercalar coa o selê-

nlo sendo aalor do que nos sul fetos, dificulta a difusão dos

lntercalares através do retfeuIo da aatriz hospedeira. Ua tra-

tamento teráleo aals devorado seria talvez o aals adequado pa-

ra a observaçfo das superestruturas.

A partir do fator de estrutura observou-se que os com-

postos gerados a partir da intercalaçSo dos íons dos aetals da

prleelra série de transição slo do tipo 2H(a), coa exceção do

cobre que é do tipo 2H(c).

Os efeitos de contraçSo ou expansSo do retículo deves-se

as características do íon Intercalar ou seja: estado de oxida-

ç3o, ralo I6nlco, disponibilidade e energia dos orbitais ue

Valencia e eletronegatlvidade.

O pico de difraçSo do.tipo 100 aantéa-se pratlcaeente

fixo nua aesao Sngulo de Bragg, concluindo-se que a distância

entre os calcogênios na placa (par&aetro cristalográfico "a")

é pouco alterada <± 0,02 A) durante o fenôaero da interest<•-

çSc.

Nas aatrizem ?H-NbS2 a interação do Intercalar com o ti.

xofre é aenor do que coa o selènto da Matriz 2H-NbSe2, Isto é

provavelaente devido è aalor polarIzabl1 Idade do selénlo ea

relaçlo ao enxofre. Na aatriz 2H-NbSe2 o intercalar interage

aenos coa o selenlo do que coa o selênlo da aatriz 2H-TaSe2,

devido ao fator influenciador do aetal constituinte da aatriz,

isto é, quanto aalor a interaçSo do aetal constituinte da mu-
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triz COB o selenlo da placa, aalor a Interação do ««tal Inter-

calar coai o selenlo.

Na exfoliaçSo das fases intercaladas coa lítio ea 2H-Ta~

Se2 • 2H-NbSe2, após secagea, om cristais aostraraa-se extre-

•Mente pequenos (aenores que 40 alcrons), porem as dlfraç&es

002 »ant1veraa-se fixos e* ua aesao Sngulo de Bragg coao nas

aatrlzes hospedeiras. A nlo observação de aonoplacas deve-se à

nSo efetividade da exfollaçXo ou a ua reordenaaento devido ao

aqueciaento durante a secagea.

- Estados de oxtdaçSo

Os estados de oxldaçSo dos aetais da prlaelra série de

transido (A) ea 2H-A0,33TaSe2 foraa obtidos soaente para

Kn-»2, através de RPE e F*t+2 através de Hossbauer aabos a 300K.
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30

33
35
40
45
50

ANEXO 1

REN ESTE PROGRAMA FAZ A INDEXAÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ES-
TRUTURA ( CORP. APPLE)
DIM H(4O>.K<4O).L<4O),Z(4O>.0<40>,G(40>,D<40>,X(40>,U(40),
P(40).Q(40).U(40>
HOME: CO TO 45
INPUT "QUER PARAR? (S/K>";B*
IF B** "5" THEN CO TO 930
PRINT "QUAL O TIPO DE ESTRUTURA?":PRIHT
PRINT "H« NONOCIíNICA": PRINT "H* HEXAGONAL"
TRAGONAL".-PRINT "O' ORTORROHBICA" : PRINT
PRINT " TR« TR1C1ÍNICA": PRINT
INPUT A*

PRINT "T=TE-
•C= CÚBICA":

55
60
65
67
70
75
76
77
80
63
85
87
90
95
100 INPUT
103 LET X(I>

IF A*
IF A»
IF A*
IF A*
IF A*
IF A»
PRINT

"H"
"H"
"T"
"0*

THEN CO TO 180
THEN GO TO 77
THEN CO TO 390
THEN CO TO 125

"C" THEN CO TO 560
"TR" THEN GO TO 690

ESTRUTURA HEXAGONAL": PRINT
INPUT "NÚMERO DE PONTOS*"; NP
INPUT "VALOR DE A=";A
INPUT "VALOR DE C=";C
FOR 1= 1 TO NP
IHPUT "VALOR DE H="jH(I>
INPUT "VALOR DE K=";KCI)

VALOR DE L=";L(I)
(4 * ((HO) - 2) + (H(I) ~ 2)))

105 LET Z(I)= (XU> / (3 * (A * A)))
107 LET UU)» L U ) * L(I) / IC * C)
110 G(I)= Z(I) + Ü(I)
113 D(l)« SQR (1 / G(I>)
115 PRINT "VALOR DE D*";D(I)
117 IF I - NP THEN GO TO 35
120 NEXT I
125 PRINT "ESTRUTURA ORTORROMBICA": PRIHT
130
135
137
140

147
150

INPUT
INPUT
INPUT
INPUT

142 FOR 1*
145 INPUT

INPUT
INPUT

"NUMERO DE PICOS
"VALOR DE A«"; A
"VALOR DE B»"; B
"VALOR DE C-"; C
1 TO NP
"H="; 11(1)
"K«"; KÍI)
"!.*"» 1.( l )

NP

/ (<( H(I)
L U ) ~ 2) /
;D(J)

155 LET D O ) « SQR ( 1
2) / (B * 2)) • ((

160 PRINT "VALOR DE D«
165 IF I« NP THEN GO TO 35
170 NEXT 1
160 PRINT "ESTRUTURA HONOCLíNICA

"NÚMERO DE PICOS"; NP
"VALOR DE A*"; A

2) / (A * 2))
( C ~ 2))))

PRINT

(í

190 INPUT
200 INPUT
210 IHPUT VALOR DE B
220 INPUT "VALOR DE C«

B
C
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230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
335
340
350
360
370
390
400
410
420
425
430
440
450
460

470
480
490
500
T.É.0
570
i>80
590
£.00
610
620
630

640
650
660
670
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800

INPUT "VALOR DE
FOR 1= 1 TO NP
INPUT "H=":
INPUT "K=";
INPUT "L="s
LET BE = BT
LET X(I)

Z(I>
UCI)
P<1)
Q(I>
U(J)
D(I)

NP THEN CO TO 35

LET
LET
LET
LET
LET
LET
PRINT
IF 1=
NEXT I
PRINT
INPUT
INPUT "VALOR DE
INPUT "VALOR DE
FOR 1= 1 TO NP
INPUT "VALOR DE
INPUT "VALOR DE
INPUT "VALOR DE

BETA EH GRAUS=";BT

H(I)
K(I)
L(I>
* 3.1415927 / 180
(1 / (( SIH (BE) ^ 2 )))
( H(I) ~ 2) / ( A ~ 2)
((K (I) " 2 ) * C SIN (BE>
( L(l)> * L(I>) / ( C ~ 2 )
(2 * H(I> * L(I) * ( COS (BE))

2) / ( B " 2 ))

/ ( A * C ))
* X(I) * ( Z(l) + U(I) • PCI) - Q(I))
= SQR ( 1 / U(I>)

VALOR DE D=";D(I)

"ESTRUTURA
"NUMERO DE

TETRAGONAL": PRINT
PICOS
A="fA
C="»C

NP

H
K
L

";HCI)
";KCI)
"»LU)

LET P(J) = ((( H(I) ~ 2) /
~ 2)) • (( L(I) ~ 2) / ( C
LET D(l> = SQR ( 1 / P(I)>
PRINT " VALOR DE D="SD(I)
IF 1 = NP THEN GO TO 35
NEXT I
PRINT "ESTRUTURA CÚBICA":
INPUT " NÚMERO DE PICOS=*
INPUT " VALOR DE A=";A
FOR 1=1 TO NP
INPUT "VALOR DE H=";HC1>

A " 2))
2)))

+ (( K(I) 2) / ( A

PRINT

HP

DE K=";KCI>
DE L=";LCI)
/ (A ~ 2) *

INPUT "VALOR
INPUT "VALOR
LET PCI) « 1
L(I) ~ 2))
LET DC I) « SQR C 1/ PCI))
PRINT " VALOR DE D="jD(I)
IF I * NP THEN GO TO 35
NEXT J

(( H(I) ̂  2) + C KCI) 2)

PRINT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
FOR I» 1 TO NP
INPUT "VALOR DE
INPUT "VALOR DE
INPUT "VALOR DE

" ESTRUTURA TRICLÍNICA "
"NuMERO DE PICOS»"»NP

DE A=",A
DE B="jB
DE C«"ÍC
DE ALFA EH GRAUS
DE BETA EH GRAUS
DE GAMA EH GRAUS

H«"»HCI>
K»";KU)
L*";LCI)

PRINT

VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR

AF
BE
GA
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801
002
803
610
620
825
830

840

850

860

860

890
900
910
920
930

LET AL
LLT BT
LET GH
LET PC
LET ZC
LET UC
LET CC
* COS
LET Q(
* COS
LET ÜC
* COS
LET OC
(CM) ~
LET XC
0(1)
LET DC
PRINT
IF I •
NEXT I
END

= AF
= BE
* CA
D *
I) *
D *
I) *
(BT))
D *
(CM))
D *
(AL))
D «
2) •
D «

D «

* 3.1415927
* 3.1415927
* 3.1415927
(( H(D * 2))
(( K(I) ~ 2))
(( L(D ~ 2))
(( 2 * H(D *
- (COS ( GH
(12* K(I) *
- (COS ( AL
(( 2 * H(I) *
- (COS ( BT

/ 180
/ 160
/ 160
/ C A
/ ( B
/ ( C
K(I>)
))))
LCD)
))))
L(D)
))))

1 - ( COS (AL) ~ 2)
( 2 * ( COS
(PCD • 2(1)

SQR ( 1 / (X(
-VALOR DE D«"; D(
NP THEN CO TO 35

CAD) i
• ÜÍI)

1)))
I)

~ 2)) *
" 2)) *
~ 2)) *
/ ( A *

/ ( B *

/ ( C *

- ( COS
* ( COS
+ G(I)

( SIN
( SIN
( SIN
B)) *

O) *

A)) *

(BT)
(BT))
• Q(I

(AL) " 2)
(BT) ~ 2)
(CH) ~ 2)
((( COS

((( COS

((( COS

* 2) - (

(AL)

(BT)

(GH)

COS
* ( COS (GM)>)
) + U(D) /
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ANEXO 2

IO REH ESTE PROGRAMA FAZ O CALCULO DOS PARÂMETROS DE REDE OE
ESTRUTURAS HEXACONAIS A PARTIR DE (HKL) E 2*TETA DADOS
(COMP. APPLE)

20 DIN F1(5O).FC5O),A(5O>.A1(5O).A2<5O).B1(5O).C(5O),C1(5O).
C2C50).HC50),K(50),L(50),T(50),TT(5O),S1(50),H2(50),K2(50)
,L2(50),HK(50).SN(50)

23 INPUT " NdHERO DE POHTOS=-;HP
25 INPUT " VALOR DE LAMBDA-"; AL
3O XT « AL * AL
40 PI* 3.1415927
50 FOR 1= 1 TO NP
61 INPUT "H=";H(1>
62 INPUT "K="íKU)
63 INPUT "L=";L(I)
64 INPUT " 2*TETA«1'ÍTT(I)
85 NEXT I
9O FOR 1= 1 TO NP
100 T(I) * TT(I) / 2
110 TT(I) = T U ) * PI / 180
120 SN(I) * SIN ( TT(I)>
130 SN(I) = SNÍI) * SN(I)
140 H2(I) = H(l) * H(I)
150 K2(I) = K(I) * K(I)
160 L2(I) = L U ) * LU)
170 HK(I) = H(I) * KU)
180 A1(J) = (4 / 3) A (H2(I) + K2U) * HK(I))
190 BI (I) = L2U)
200 CHI) • 4 * SNCD / XT
210 NEXT I
212 REH RESOLUÇXO DOS SISTEHXS DE EQUAÇXO 2 A 2 FORNECENDO

HP-1 PARÂMETROS DE A E C, SXO TOMADOS SEKPRE OS PICOS PUú-
X1K0S

220 NI * NP - 1
230 FOR I - 1 TO NI
240 SI(I) = O
250 11 « 1 + 1
260 TE- AKI) * Bl(l) - Al (II) * BI (I)
265 REM CALCULO DOS VALORES MCDIOS DE A E Cs
270 IF TE * O THEN AC I)' • O : C(I) * O : CO TO 300
280 A(I) » ( Bl(Il) * C1U) - Bl(I) * Cl (ID) / TE
290 C d ) * < Al(l) * Cl (II) - Al (II) * CKI)) /TE
300 NEXT I
310 FOR I * 1 TO NI
320 IF A(I) « O GO TO 350
330 A(I) » SQR (1 / AU)>
340 C(I) * SQR (1 / C(D)
350 NEXT I
360 FOR I * 1 TO NI
365 PRINT "INDICES ANGULO A C"
370 " "% H(I){" "íK(J)f" W;L(I),W "sTd)?" "{A(I){" WIC(I)
380 NEXT I
390 PRINT " W,H(NP)»W wfK(NP)»" "iLOiPit" "»T(NP)f" "JA(NP)J"
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400 AH* 0: CH«O: K2*0
410 POR I* 1 TO NI
420 IP A(l) > OCO TO 46O
430 N2 « N2 * 1
440 AM « AH • A(I)
450 CM « CH • C(I)
460 HEXT I
480 AH « All / N2
490 CH * CH / R2
500 CX « CH / AH
510 PR1HT " VALORES HíDlOS:": PRINT "A-"; AH: PRINT "C=";CH :

PRIKT "C/A="}CX
515 REH HONTACEH DA PUNCXO DE RI LET-NELSON
520 FOR I > 1 TO Nl
530 IF A(I) * 0 THEN F(1) = 0 : CO TO 560
540 AR » 0.5 * COS ( TTU>> * COS (TTd))
550 F(I) = AR * (( 1 / SIN (TT(M)> + ( 1 / TT(I)))
560 NEXT I
570 J = O
580 FOR I * 1 TO Nl
590 IF F(I> - O CO TO 640
600 J « J + 1
610 FKJ) = F(I)
620 A2(J) = A d )
£.30 C2(J) = CC1)
640 NEXT I
650 Ur = 1
660 GCSUB 760
665 REH CHAMADA DA SUBROTINA QUE AJUSTA PARÂMETROS PARA UMA

RETA VIA MÍNIMOS QUADRADOS
6: AR = A
61y AA = XA
690 UF = O
70O COSUB 760
710 CR = A
720 AC = XA
730 PRINT "VALORES EXTRAPOLADOS DE RILEY-NELSON:":PRINT "PARÂ-

METRO A*"{AR: PRINT "DESVIO»"»AA: PRINT "PARÂMETRO C=";
CR: PRINT "DESVIO-";AC

740 CA - A / AR
750 PRINT "RAZXO C/A«"s CA
751 PRINT
755 END
756 REM FAZ AJUSTE DE PARÂMETROS VIA MÍNIMOS QUADRADOS PARA A

RETA: Y » A + B * X
7S0 M2 * O: Ml * O: M3 « O: M4 * O: M5 - O» M6 • O
770 FOR I * 1 TO N2
780 XI * FIO)
790 IF UF THEN YI * A2<I)
800 IF NOT UF THEN YJ » C2(I)
810 Ml « Ml • 1
820 M2 « M2 + XI
830 K3 * M3 + YI
840 M4 « M4 • XJ * XJ
850 M5 * M5 + XI * YI
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860
870
880
890
900
910
920

930
940
950

H6 -» H6 +
NEXT I
DE =
A =
B -
C *
VA «
- A
VA >
XA '

= HI *
(H4 *
(HI *
M2 -
- (H6
* B *
= ABS
- 5QR

RETURN

YI *

H4 -
H3 -
H5 -
2
+ A *
H2)>
(VA)
(VA *

YI

H2 *
H2 *
M2 *

A *
/ C

H4 /

H2
H5) / DE
K3> / DE

HI + B *

DE)

B * M 4 - 2 * ( A * H 3 + B * H 5
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