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ABSTRACT

Pb(Mg,.3Nb2/3^°3 was obtained bv simultaneous precipitation of Pb(NO.)-,
Mg(NO3)2.6H2O and N H ^ H j N b C H C ^ ) ^ 3 ^ 0 in alkaline medium. DTA of the
precipitates show the PMN formation between 700 and 7S0°C. XRD on powder
colcined at 750°C indicates on other phases baslilers PMN. Measurements of
dielectric constant»» shows a Curie temperattre shifted to -80 C.

1. INTRODUÇÃO

O Pb (Mg . Nb- /3)O- (PMN) foi sintetizado em 1950 por pesr-uisadores sovlé
ticos e são utilizados como capacitores cerâmicos de multicamadas^ ' '. Este
composto foi extensivamente estudado per apresentar alta constante dielétrica cor>
baixa perda dielétrica e alto coeficiente electrostrictivoO.4,5).

0 PMN possui transição de fase difusa (TFD) e apresenta um pico Curie ex
tenso na transição de fase ferroelétrica-paraelétrica. Sua constante dielétrica
varia com a freqüência e temperatura.

Existe a hipótese de que nestes compostos a TFD é devida ãs flutuações
atômicas em diferentes posições na rede cristalina do material("'. Embora, qual-
quer tipo de ion possa ocupar uma mesma posição cristalográflca, a distribuição
desses ions alteram a temperatura Curie do material.

Na temperatura ambiente, o magnesioniobato de chumbo possui estrutura
perovskita cúbica (a * 4,04 A) e sua preparação depende de vários parâmetros de
processamento. Os diferentes métodos de obtençlo de PMN estão descrito na lite-
ratura. 0 método Columbita'?) mostrou-se efetivo, embora não exista uma garantia

à

neste método, a fase pirocloro Pb.Nb.O-(P_N) ainda persiste após a calcinação do
pó.

Este trabalho tem por objetivo obter o máximo de PMN, utilizando método
de precipitação simultânea, em meio drasticamente básico através de solução de
NaOH 2M.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

0 PMN foi preparado partindo dos precursores na Tabela 1. Foi utilizado
neste método um excesso de 1Z de cations Mg 2 + em relação a composição estequiomé
trica.

TABELA 1 - Precursores

Substância Origem Pureza

Pb(N0J2 Quimibrás-RJ P.A.
Mg(NO.)2.6H2O Quimibrás-RJ P.A.
NHíH2ÍNbO(C2OA)3J.3H2O CBMM-Araxá-MC 99,0

0bteve-se o PMN segundo a metodologia de preparação do pó em solução
aquosa básica. Foram preparadas duas soluções aquosas dos sais precursores: uma
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-contendo complexo amoniacal NH^H»[NbO(C_0^)jJ.SH^O e, outra contendo nitratos
de chumbo e magnêsio hexahldratado.

Usa solução de NaOH 2M foi preparada previamente sob agitação magnética.
A esta solução básica gotejou-se as duas soluções, de modo simultâneo e lento ,
através de buretaa. Finalizada a operação, a solução de NaOH 2M permaneceu «ob
agitação por uma hora. A solução resultante foi deixada em repouso até que o so
branadante se apresentasse transparente. Neste sobrenadante foram feitos testes
analíticos para verificar a presença de ions Pb+* e Mg+2. Os testes mostraram-
se negativos.

0 precipitado foi então lavado sucessivamente com NH.OH diluído para que
os íons Na , sorvidos no meio fossem eliminados por troca lonlca com o íon am?-
nlo. Secou-se o precipitado em temperatura ambiente e, apôs desagregação em =>1-
mofariz foi calcinado a 800°C por quatro horas num forno tipo tubo de alumina
sob atmosfera ambiente.

A naturesa e a quantidade das fases resultantes foram analisadas por
dlfração de Raios-X, utilizando-se a radiação Ko do cobre. A percentagea de fa-
ses perovskitas foram estimadas através da relação;

Z Perovskita - [ l ^ I p M N + l ^ ) ! * " »

em que a intensidade I representa a altura dos picos de difração dos raios-X
com intensidade máxima.

Foram realizados análise química e análise térmica diferencial do preci
pitado, bem como determinação da área de superfície específica (BET) e porosi-
metria de mercúrio. Nas pastilhas sinterizadas foram medidas os valores de ca-
pacltância e a microestrutura analisada por microscopia eletrônica de varredu-
ra.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A precipitação simultânea é um dos processos para se obter uma mistura
intima dos precursores do PMN. Como é importante que se obtenha a precipitação
dos íons Mg+2, Pb+2, Nb+^ simultaneamente, é necessário que o pH da solução pre
cipitante seja extremamente básico para conseguir a precipitação completa des-
ses íons, conforme pode ser visto na tabela II.

TABELA II - Basicidade e constante de equilíbrio das bases

Substância pH(precipitaçáo) Kps(mol 1~ )

Pb(OH)2 7,5-12,8 2,65.10~10

Mg(CH)2 10,4-14,0 3,8.IO"11

Nb(OH)5 0-13,5

Utilizando esses dados, uma solução de NH.OH concentrada (pH*10,0) foi

preparada para receber as soluções aquosas dos íons precursores (Tabela I). 2 .
Após o ensaio, os testes analíticos acusaram grande concentração de íons Mg •
em solução. Este meio, portanto, não foi suficientemente básico para a preci^i'
tação quantitativa do magngsio. Passou-se então a buscar uma solução básica de.
pH * 12 em que os íons Mg têm precipitação quantitativa. Para isso, utlll-
zou-se várias soluções aquosas de NaOH variando o pH no intervalo de 12 a 14. ,
Os testes analíticos revelaram que somente em condições drásticas de concentrai
çáo de NaOH(2M) pH - 14 é que foi possível obter a precipitação quantitativa ~
de magnêsio. A análise química desse precipitado revela a presença de 5 molZ
de sódio na estrutura do PMN. Portanto, a fórmula do PMN calculada a partir
desses dados é Pb» 9eNa. Q. (MgQ ̂ J^o <3>0-.

 Como ° meio * extremamente bási-
co e rico em sódio' sua eliminação através de lixiviação com NH.OH diluído não
i perfeita (tabela III), portanto, é de se esperar que este íon atue signlfl-
r^nr«mente nas propriedades dlelétrlcas do material*^»
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Os ions sódio eliminadas por troca lõnica são os que estão adsorvldos na
superfície, no entanto, os -absorvidos pelo precipitado permanecem com as particu
Ias dos hidróxidos. ~

TABELA III - Análise Química do Precipitado de Oxido-Hldróxldo de Chumbo, Magné-
•lo e Nióbio.

Z PbO MgO Nb2O5 Ra2O

Prclpltado 60,5 4,20 25,5 1,47

Os estudos de DTA mostram que a reação do precipitado de óxido-hidróxi-
do de magnêaio, chumbo e nióbio (Figura 1) ocorre no intervalo de 700°C a 7SO°C.
Desta forma, o precursor calcinado a 750°C por quatro horas mostra uma fase úni-
ca de PMN conforme visto no dlfratograma de raior-X da Figura 2.

£ importante notar que este processo de precipitação simultânea resulta
na mistura mais intima entre os sais melhorando a eficiência da reação. Aparente^
mente a formação de fase ferroelétrica PMN é governada pela reativldade dos com-
postos resultantes. Deve-se ressaltar que este processo é completamente novo e
que conduz a uma co-precipitação de três hidróxidos de forma homogênea, o que
explica a alta reatlvidade do sistema e um rendimento excepcional (100Z). Normal
mente obtém-se altos rendimentos em reações químicas (acima de 95Z), em que par-
ticipam dois reagentes, neste caso particular o processamento conduziu a uma si-
tuação altamente favorável" ã reação de obtenção de PMN. As pastilhas de PMN fo
ram sinterizadas a uma temperatura de 1000°C/6h, apresentando uma densidade de
7,03g/cm3 (90Z da teórica). Foram obtidas medidas de capacitlncla para obtenção
da constante dielétrica relativa (Figura 3). A baixa constante dielétrica obtida
(aproximadamente 6000) parece ser explicada pela introdução dos ions Na+ nos in-
terstícios da rede cristalina do material(&). A alcroscopia eletrônica de varre-
dura da fratura de uma pastilha sinterizada a 1000°C/6h (Fig. 4), mostra o sur- '•
gimento de uma fase liquida secundária, o que provavelmente deve ter auxiliado
na denslficação do material.

4. CONCLUSÃO

Esses resultados mostram que a obtenção do PMN por precipitação simulei;
nea, abaixam a temperatura da reação desse composto e dá um rendimento de 100Z I
para fase PMN. No entanto, o sódio conduz as baixas constantes dielétricas do
material. !
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Figura 1 - Análise Térmica Diferencial (DTA) do precipitado
obtido por precipitação simultânea em meio NaOH2M.
Condições DTA: At - 17.5°C/min

Figura 2 - Difratograma de Raio-X do pó de PMN calcinado à 750 C/4h.
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Figura 3 - Constante Dlelêtriça Relativa de uma pastilha de PMN
sinterizada a 1000 C/6h.

Figura 4 - MEV (800X) de uma fratura de uma pastilha de PMN sinteri
zada a 1000°C/6h.


