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RESUMO 

Neste trabalho medimos a interação quadrupolar do 
181 núcleo sonda Ta com o gradiente de campo elétrico, uti-

lfzando a técnica de Correlaçio Angular Perturbada Y-Tt« amos_ 

trás policristalinas de hidreto de hãfnio e de oxido de hãf_ 

nio. As medidas foram feitas, em funçio da temperatura, nas 

fases cúbica e tetragonal do hidreto de hãfnio. Na fase cúbj^ 

ca observados efeitos de relaxação de spin associados I..difu

são de protons, con energia de ativação de 0,43 * 0,05 eV, e£ 

quanto que,na fase tetragonal ,a interação observada é puramen^ 

te estática. 0 oxido de hãfnio foi estudado na fase cúbica 

estabilizada pela adição de oxido de cálcio ou de magnêsio. 

Ficou evidenciada a presença de efeitos de relaxação ligados 

provávelnente a difusão de Tuns 0 . 

A condução protõnica no di-ácido fosfõrico de potás

sio (KHgPO^) foi estudada, por inpedancimetria complexa, em 

pastilhas preparadas por fusão ou por simples prensagem, uti, 

11zando-se eletrodos de prata e de platina. No caso dos el£ 

trodos de prata, o espectro de impedãncia, na região de fre

qüências baixas, apresenta-se como uma reta inclinada de 
i 

45°, evidenciando difusão d* hidrogênio na prata. Na região 

dt freqüências altas, o espectro e sensível ao método de pre 

pftração das amostras. 0 aquecimento em torno de 230°C modifi, 

ca significativamente as propriedades elétricas. São observa 



dos dois processos de relaxação apôs este trataaento. Para os 

dois processos de preparação, observa-se que a condutividade 

decresce com o recoz.i sento atingindo valores finais constan

tes. 



ABSTRACT 

IR this work we have Measured the interaction of the 
181 quadrupole aoaentua of the Ta probe with the electric 

field gradient, by Perturbed Angular Correlation Spectroscopy, 

In polycristalines staples of hafniua hydride and hafniua 

oxide. The aeasureaents were performed, as a function of 

teaperature, in the cubic and tetragonal phases of hafniua 

hydride. In the cubic phase spin relaxation effects related 

to the diffusion of protons with an.activation energy of 

0,43 - 0,05 eV were observed and in the tetragonal phase the 

interaction was purely static. The hafniua oxide was studied 

In the cubic phase stabilized by addition of calciua or aagne-

siua oxide. The presence of relaxation effects, probably 

due to the diffusion of 0 Tons, were clear. 

The protonic conduction in the potassiua dihydrogen 

orthophosphate (Kh^POj) was studied, by Iapedance Spectroscopy 

Ifl pellets prepared by aelting or by powder coapression. He 

have worked with silver and platinua electrodes. In the case 

of silver electrode, the low frequency part of the iapedance 

spectrua tends to a 45° typical line of a diffusion process. 

It was attributed to hydrogen Injection in the electrode. 

Heating KH2P04 at about 230°C significantly aodifles Its 

electric properties. Two relaxation processes are observed 

after this treataent. It was observed that thermal annealing 

reduces the conductivities of our saaples to constant values 

Independently of the preparation aethod. 
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IUTROOUÇKO 

ft difusão ea sólidos cristalinos é conhecida desde a 

época de Faraday. Entretanto, apenas nos últiaos 20 ou 30 a-

»©$,- é que sé observa ua interesse crescente no estudo de fe-

oõaenos de transporte. Isto se deve, pelo aenos parcialmente, 

i necessidade de se desenvolverei alternativas energéticas e ã 

descoberta de sólidos apresentando condutividade iónica alta 

a teaperatura aabiente. Coapostos. baseados no iodeto de^prata 

(RbAg^I^KAg^I-, NH.Ag.Ic, etc.) e a aluaina atêa valores de 

condutividade coapariveis aos dos eletrólitos lTquidos. 

São auitas as aplicações tecnológicas dos eletrólitos 

sólidos: baterias de estado sólido de alta densidade de ener

gia, células a coabustTvel, sensores, dispositivos de aeaó -

ria, etc. 

Dentre os vários Tons' disponíveis coao espécies condji 
2 - 1+ -

toras, o oxigênio 0 e o proton H sao de fundamental 1a-

pòrtíncia. 

Os condutores sólidos de tons de oxigênio tea sido u-

sados na construção de células galvãnlcas para investigação 

dt propriedades teraodinãalcas e estudo da cinética de reação 

que ocorre na interface eletrodo-eletrólito, no desenvolvlaen 

to de sensores de oxigênio para alstura de gases dissolvidos 

ea aetals ea estado de fusão e na Investigação de células a 

coabustTvel de tcaperatura alta. ía particular, os óxldos do 

coluna IVB (ZrO-, Hf09, Ce09 t Th09)têa sido objeto dt aultos 



tstudos A presença de õxidos alçaiinos CaO, Yo03, NgO ou õx^ 

do de terras raras em solução solida com os õxidos da coluna 

IVB dã lugar ã formação de vacâncias, com aumento na conduti-

vidade, podendo levar ã condução puramente iõnica, para cer -

tas regiões de temperaturas e pressões parciais de oxigênio 

(CH 81). 

0 mecanismo de migração dos protons e propriedades d^ 

elétricas de materiais com ligações de hidrogênio tem recebido 

bastante atenção. Em especial, o gelo foi objeto de vários eŝ  * 

tudos. 

Uma vez que o proton tem massa muito menor que a dos 

outros Tons, a ondução protõnica estaria numa situação in

termediária entre a condução eletrônica, praticamente sem 

transporte de massa, e a condução iõnicã, com grande trans_ 

porte de massa. Existe um interesse grande em seu comportamer» 

to como portador de carga nos solidos.com a possibilidade de 

tratamento quãntico em algumas situações (tunelamento) e dás_ 

sico em outras (saltos de barreiras de potencial)* '. 

Existem situações em que a transmissão de hidrogênio 

através de barreiras tem papel preponderante: 

. processos biológicos.- o proton é o único Ton que 

pode se formar e se mover em sólidos orgânicos moleculares 

(GL'75) 

. células a combustível do tipo H 2/0 2 - bons conduto

res puramente protõnlcos e insolúveis na água seriam de gran-

de valla*8' 72>. 

O Interesse em sistemas contendo hidrogênio tem aume£ 

i 

http://solidos.com
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tado Muito em função de aplicações tecnológicas envolvendo ajr 

•azenamento de hidroglnio en hidretos metálicos estáveis. A 

densidade de hidrogênio nestes hidretos e maior do que no hi

drogênio líquido* '. 

Na primeira parte de nosso trabalho, utilizamos a 

técnica de Correlação Angular Perturbada, para estudar as in

terações hiperfinas dos momentos de quadrupolos dos núcleos 
181 -

Ta com o tensor gradiente de campo elétrico nos sistemas 

HfHx e HfOg-X molest CaO. Nos dois sistemas observamos efei-

tos de relaxação relacionados, ao movimento dos Tons 0 ou 

H*. 

Na segunda parte de nosso trabalho nos nos ocupamos 

com a caracterização, por medidas de impedãncia complexa» do 
• 

sal inorgânico ferroelétrico KDP (KH2P04). Foi-nos possível 

caracterizar, em função da temperatura, condutividades especj 

ficas e freqüências características de relaxação, bem como de 

terminar a energia de ativação na região de alta temperatura 

da fase paraeletrica do KDP (de 100 al80°C). Foi evidenciado 

um processo de difusão protônica a nTvel de interfaces: ele -

trõTIto sõlldo-eletrodo de prata. 

No capítulo I fazemos úm resumo da teoria envolvida 

na técnica de Correlação Angular y-y apresentando os resulu 

dos,que utilizaremos na Interpretação de nossas medidas. No 

capitulo II tratamos das condições experimentais. 

• 0$ resultados das medidas realizadas no oxido de haf-

n1o e no hidreto de hãfnio são apresentados nos Cap. Ill e 

IV. 
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O capítulo V i dedicado ã relaxação dielitrica e I 

técnica de iopedancimetria complexa. Os resultados das medi^ 

das no KH.PO^ estão no capítulo VI. 

Finalmente no capítulo VII colocc 1$ as conclusões 

que tiramos de nosso trabalho. 

Anexamos, sob a forma de apêndice, artigo publicado 

no periódico Journal of Physics E. Scientific Instruments. 



CAPITULO I 

A CORRELAÇÃO ANGULAR Y-Y 

1-1 INTRODUÇÃO 

A distribuição espacial das radiações Yemitidas por 

u« conjunto de núcleos cujos -spins nucleares estejam orienta

dos ao acaso é isotrõpica. Entretanto se, deste conjunto de 

núcleos, selecionarmos aqueles cujos spins estejam orientados 

numa determinada direção, obteremos uma distribuição anisotri) 

pica. 

Para medidas de correlação angular Y-Y • devemos dis

por de núcleos que decaem de um estado excitado de momento ajn 

guiar I, para o estado fundamental I., passando por um estado 

Intermediário I,através da emissão de dois raios gamas suces

sivos, Y1 e Y 2 (f 1g. 1-1). 

li 

t\ 

fe 
If 

Fig. I-l 
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A deteção de Y, nuaa deterainada direção fixa k. se

leciona o conjunto de núcleos que tia usa distribuição não i-

sotrõpica en relação I orientação do spin. A radiação T- en~ 

tão apresenta correlação angular ea relação a k,. Definimos a 

função de correlação W(e) tal que W(e)dfi represente a probabj^ 

1 idade de que Y* s eJ a emitido no ângulo sólido dfi , nuaa aire 

çao que forae ua ângulo e coa a direção da eaissão da priaei-

ra radiação. A figura abaixo aostra o esqueaa siaplificado do 

arranjo experiaental. Nediaos o núaero de coincidincias entre 

Yj e Yo ca função do teapo e .ea função do ângulo e entre os 

eixos dos dois detetores. 

•H. 

- Detetor fixo 

^r~~> 
Detetor 
móvel 

Circuito de 
coincidências 

Fig. 1-2 

(Esquema simplificado 

do arranjo experimen

tal) 

"As primeiras experiências em correlação angular foram 

realizadas para determinar spins .e paridades dos estados nu

cleares e das radiações. Entretanto., logo ficou claro que o 

padrão de correlação i sensível ã Influência de campos extra-

nucleares, o que transforma a correlação angular em Importan

te ferramenta para estudos da matéria condensada. 



1-2 CORRELAÇÃO ANGULAR r-r M O PERTURBADA 

Se, durante o intervalo de tempo em que o núcleo per

manecer no estado intermediário, ele não sofrer a ação de cam 

po externo, então o estado nuclear não se modificará entre as 

emissões do primeiro e do segundo y. Neste caso, a função de 

correlação angular será dada por * r 65': 

M(k1akz) l U(e) « e TH EAkPk(cose), (i-l) 

onde Ak = A.(l)Ak(2). Afc ê uma função dos estados nucleares e 

da natureza eletromagnética da transição; A.(l) se refere a 

1* radiação e Ak(2) ã segunda. Pk(cose)S o polinômio de Legen 

dre de ordem k. Na expressão (1-1). \ é a vida média do ní

vel intermediário e e 'TN leva em conta seu decaimento, A 

soma (I.-l) se restringe a valores pares de k. 0 valor máximo 

de k £ determinado por regras de seleção de acoplamento do nu> 

mento angular; k < min(2I, 2L,, 2L 2). Entretanto, a soma 

converge muito rapidamente e verifica-se, na prática, que a 

correlação angular i representada convenientemente por k <^4. 

Normalizando a função de tal modo que A0 « 1 teremos: 

t 
W(e) «{ 1 + A2P2(cose) • A4P4(cose)} e T N 

1-3 CORRELAÇÃO ANGULAR PERTURBADA 

Vamos Imaginar que, durante a vida do estado Interme

diário da cascata, os momentos nucleares Interagem com campos 



elétrico ou Magnético extranucleares. Neste caso os estados 

nucleares evoluirão com o tempo e a função de correlação será 

também função do teapo t decorrido entre as emissões das ra

diações T1 e Y2-

|Ii.mi> 

|im> E 
t«0 

u(t) 

fe 
-U(t)ftm> 

•|lf.mf> 

tempo 

Em se tratando de amostra policristalina, isto é, foir 

nada por um conjunto de microcristais orientados ao acaso, a 

função H(e,t) será dada por^Fr 65* 

H(e,t) = e T m Ak6k(t) Pk(cos0) (1-2) 

\. 
i 

onde, para fonte pol icristal ina, Gk(t) ê dada por *
Fr "': 

6k(t) 
2k+l 

I I kx2 

V -n p 
• l (\ * < ) z -cos |(En - En.) t/ft| (1-3) 

A equação (1-2) difere da equação (1-1) pelo fator 

6k(t), chamado fator de perturbação. Este fator contém toda 

Informação sobre a natureza da interação núcleo sonda e vizj. 

nhança perturbante. 
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Ea resuao, podeaos dizer que o efeito das interações 

dos núcleos sondas coa a vizinhança, se traduz, do ponto de 

vi st? da correlação angular, por uaa perturbação dependente 

do teapo ea cada terão da soaa (1-1). A deterainação do fator 

de perturbação Gi.(t) peraite obter os parâaetros que definea 

a interação núcleo-caapo exterior. 

Conhecendo-se A2 e Ai, a aedida de W(e,t) para 3 val£ 

res convenienteaente escolhidos do ângulo e i suficiente para 

deterainar as funções G2(t) e G.(t) e eliainar o terão expo -
181 

nencial. No caso do Ta,A» e A. valea respectivaaente -0,29 

e -0,02i 5 ' ) # Q O R O A 5 auito aenor do que A2, a função 

G^(t) serã seapre aedida coa uaa precisão bea inferior àquela 

que podeaos associar a G'2(t). Por isto consideraaos unicaaen-
181 

te a função G2(t), no caso do Ta. 

1-4 CORRELAÇÃO ANGULAR DIFERENCIAL E INTEGRAL 

j • 

Vaaos considerar que cada detetor da figura (1-2) se

ja sensível apenas a uma das radiações. Isto í, o detetor fi

xo aceita apenas a radiação y, e o móvel apenas a radiação?2. 

Através da eletrônica associada., teremos um sinal correspon -

dente 5 deteção de y, no Instante que tomaremos como origem 

dos tempos (t • 0). A deteção de y* num Instante posterior t 

nos permitirá obter o decaimento no tempo da população do nT-

vel Intermediário. Entretanto a eletrônica possui um tempo fj. 

nlto de resolução T R e será considerada como tendo sido dete-

tada no Instante t toda radiação que chegar no Intervalo de 

tempo (t, t + T R ) . DaT, podermos dizer que jamais medimos a 



IU 

função W(e,t) aas sia uaa função da foraa 

/ K M(e,f) e l /TN d f 

'«* ( , - t ) -sr; (,*4) 

/ R e * /TN dt'. 

que e una Media ponderada e normalizada da função verdadeira 

no intervalo de teapo (t, t + x R). A ponderação i feita levari 

do-se ea conta a lei exponencial para o decaiaento radioativo 

do núcleo. Dois casos devea ser analisados: 

*> TR >y TN 

Neste caso, aediaos tudo o que se passa entre o instante t = 0 

e o instante t = T R que vale várias vezes a vida aidia do ní

vel intermediário. A correlação angular i chaaada de integral, 

H(e,-) * X / H(e,t) e"t/TH dt (1-5) 
TH ° 

e 6. (-) « — 1 — + z (L I J) 2 í y (Fr 65) 
k 2k*l n#n' n *n P HKEn-En' )i/fi|z 

b) T 0 « T„ 

Neste caso, W B(e,t) se aproxima da função W(e,t). A correi^ sxp •-

ção angular i chaaada de diferencial. 
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1-5 INTERAÇÕES ELETROSTÂTICAS 

Neste trabalho utilizaaos «aostrás policristalinas 

não aagnéticas e portanto procurareaos expressões para G. (t) 

que reflitaa interações elétricas entre a vizinhança e os nú

cleos sondas. 

0 núcleo será considerado coao uaa distribuição de 

cargas de densidade pR. As cargas extranucleares serão caracte 

rizadas por uaa densidade p . A energia de interação pode ser 

escrita 

Hr « / / c i . e dT„ 
E n e |r| n 

Fig. 1-4 

1 9 9 -1/9 
Desenvolvendo -̂  * [rz • r' - 2r ' r„ cose) ' ea série de r e n e n ' 
potências, porfeaos escrever: 

' 2 2 

f - 4 " • — V < — — >P2 * '" * < - * — > PL * "• <I-6> 
e r.ez r J rJ-*1 

» 6 
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onde P, ? o polinõmio de Legendre de ordem L. Assim» a ener

gia se decompõe em uma soma de termos: monopolar, dipolar,qu£ 

tfrupolar, etc. Os ternos com L impar são excluídos por causa 

da invariância com relação ã operação de paridade. 0 termo m<> 

nopolar (L*0) corresponde ã interação entre os elétrons e uma 

carga puntiforme Ze concentrada na origem. Deveríamos introdti 

lir um termo que levasse em conta os elétrons S, que têm den

sidade da probabilidade finita de se alojar dentro do núcleo. 

Entretanto, o termo monopolar é independente dos sub-estados 

nucleares e portanto inoperante em correlação angular. 0 ter

mo importante é aquele que corresponde ã interação quadrupo -

ÍMa 62) 
lar (L-Z)1 ' entre o momento de quadrupolo do estado in
termediário de spin I e o tensor gradiente de campo elétrico 

• 

criado no sitio do núcleo pela vizinhança. 

. 1-6 -INTERAÇÃO QUADRUPOLAR ESTÁTICA 

0 Hamiltoniano de uma interação quadrupolar é dado 

por(Ma 62). 

HQ - T E' < 4 1> 2 Tq 2 ) vq 2 ) í1"7) 

onde l[ ' e v£ ' são operadores tensoriais representando res-
9 <1 

pectivamente o momento de quadrupolo do núcleo em seu estado 

Intermediário e o gradiente de campo criado pelo conjunto de 

cargas exteriores. Em coordenadas cartesianas os componentes 

do tensor V\ ' são dados por: 
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(2) 32V • . 
V < 4 * ; («i» *i = x,y,z), 

J ax. a, J 

• J 

onde V éo potencial no núcleo devido ã distribuição de cargas 

externas. Escolhendo um sis 

seja diagonal temos^ F r 65*: 

f 21 
externas. Escolhendo um sistema de eixos principais onde V* ' 

V í2) - i ' £ V77 (1-8) o T * ¥ZZ 

V<2> = 0 
±i 

• ¥ l l } " T ' l i |VXX * VYY | 

*ÍI } • i <' <~h > •» vzz • 

onde introduzimos o parâmetro de assimetria 

••».. 

n 
VXX " VYY 

VZZ 

Podemos ver que o campo externo i perfeitamente cara£ 

terizado por dois parâmetros:n e V 7 7 . Escolhendo os eixos XYZ 

de tal forma que |V Z Z| > |Vyy| > l
vvvl» n estará compreendido 

entre 0 e 1, uma vez que a equação de Polsson 

(VXX + VYY * VZZ " °) d e v e ser $atisfeita-
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COB relação ao tensor T£ ', pode-se aostrar que ele 

pode ser expresso ea função das componentes do spin nuclear I 

t, ea resuao, o Haailtoniano de interação quadrupolar pode 

,.r«crft.<» h t 1>: 

M, - »Q-»i3ij - 1 * • J d* 2 + r 2 i . (I-») 

onde «n e a freqüência de interação quadrupolar definida por 

e Q V z z 

" il 41(21-1) ^ 

e Q ? o aoaento de quadrupolo nuclear. 

Para siaetria axial, isto i,n * 0, os valores pró -

prios do Haailtoniano Hfl serão dados por: 

E, » <I a|HQ| I a > « {3a
2 - 1(1+1)} « Q 11 (I-H) 

A freqüência fundaaental, correspondente aos dois ní

veis aais prõxiaos, 

E_ - E_, 
o l ^ 'ain» 

strã: 

tt
0 • 3 «Q para I Inteiro 

H 0 > 6 N . para I seal-inteiro 



I» 

Ro caso de spin S/2 existes 3 valores de ER duplamen

te degenerados correspondentes a • « - 5/2, - 3/2 e * 1/2 

£(í 5/2) * , 0 * V E(± 3/2) * -«» -Q « E(tl/2) * -•* -Q • 

teremos 3 freqüências harmônicas: »_. 2w e 3«t . 
0 0 O 

A expressão para o fator de perturbação para intera -

ção quadrupolar estítica, com simetria axial e para fonte po-

1{cristalina será dada porÍFr 65): 

Ck(t) «I Skn cos(n - o t) - S M • £ S k n cos (»-ot) (1^12) 

com o Tndice n assumindo os valores: 

• • |m - J Í , 2 | para I inteiro e 

n >-2|m2 - m , 2| para I semi-inteiro. 

S k R é dado por: 

$ « r # I I k ,2 
k" mm' •' "• "•'••' (1-13) 

Os valores de Sk|| são tabelados para virios valores de spin. 

Para o caso de spin semi•inteiro. 

* M - - J 
2k + l 

Podemos ver da expressão 1-12 que o primeiro termo í 

Independente do tempo e portanto G.(t) oscila em torno do v£ 

lor de SkQ. Isto significa que • correlação angular jamais i 
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totalmente destruída por uma interação quadrupolar estát ica: 

persiste uma orientação dos núcleos sondas em seu estado in

termediário. S.Q í denominado termo de caroço duro. 

No caso de spin 5/2 teremos (Ab 53) 

62(t) *} 1 + T cos %* + "T cos 2V + 7 cos 3 u
0 t (1-14) 

0 cálculo dos fatores de perturbação para fontes po-

licristalinas, no caso em que a Interação quadrupoTar estáti

ca não for axial, é consideravelmente mais complicado. 0 Ha-

miltoniano deve ser diagonalizado e os autovalores e autofun-

ções determinados para diferentes valores de u» e do parãme -

tro de assimetria n. A diagonalização e o cálculo dos fato -

res de atenuação foram feitos numericamente por Mathias e ou

tros' '. A figura 1-5 mostra os coeficientes G2(t) para 

Interação quadrupolar estática axial e não axial, para o caso 

de fonte policristalina. 
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ÜU/TT 

Fig. 1-5: Coeficiente de perturbação da correlação angular: 

a) interação quadrupoíar axial em fonte pol{cris

talina e b) interação quadrupoíar não axial em 

fonte policristalina. 
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H-7 INTERAÇÃO QUAORUPOLAR ELÉTRICA DEPENDENTE DO TEMPO 

Freqüentemente ocorre que a vizinhança do núcleo son

da varia com o tempo e consequentemente o campo eletromagnéti^ 

co visto pelo núcleo também sofre alterações tanto em módulo 

quanto em direção. Este campo variável induzira transições ert 

tre or. sub-estados magnéticos |I,m> do nível intermediário. 

Considerando um conjunto de núcleos, podemos dizer 

que o estado de polarização do nível intermediário, no instaji 

te t=0, isto é, no instante da emissão da primeira radiação é 

caracterizado pelas populações P dos diversos sub-estados 

|I,m>. Sob o efeito das transições induzidas pelo campo flu -

tuante, o sistema constituído pelos núcleos relaxará para uma 

situação de equilíbrio em que todos os sub-estados estejam i-

gualmente populados. Uma vez atingido o estado de equilíbrio, 

a emissão da segunda radiação se torna isotrópica e temos,pojr 

tanto, a destruição completa do fenômeno da correlação angu -

lar. Isto quer dizer que, contrariamente ao que ocorre no ca

so de interação estática, G2(t) tende para zero quando t fi

ca suficientemente grande, não apresentando portanto caroço 

- 181 

duro. No caso de se utilizar o núcleo Ta como sonda, os e-

feitos dinâmicos serão percebidos desde que as freqüências 

das flutuações do campo extra-nuclear estejam compreendidas 

entre IO7 e IO11»"1. 

0 cálculo dos efeitos da flutuação temporal dos cam* 

pos de Interação nuclear sobre a função de correlação angular 

pode ser feito baseado em diferentes modelos, 0 primeiro de

les, desenvolvido em 1953 por Abragam e Pound' ', tem va-
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1 Idade para o caso em que T. << T«. T>, designado tempo de 

correlação, é tal que para qualquer tempo t > r., o estado o-

cupado pelo núcleo é independente do estado que ele ocupava em 

t • 0. 

Neste modelo, supõe-se que o campo elétrico ou magné

tico possui a simetria axial e flutua de maneira isotrõpica . 

Esta situação corresponde tipicamente a reoríentação do campo 

elétrico sob o efeito do movimento browniano nos lTquidos.To

das as direções do espaço são equivalentes e pode-se escolher 

o eixo de quantificação segundo a direção de emissão do pri -

meiro foton. 0 fator de atenuação poderá ser posto sob a for; 

.ma: 

• 2 
6k(t) » r (fator geométrico) |<mb |U(t) |m >| , 

ma,mb 

onde |<mb|U(t)| m >| é a probabilidade de transição para o 

estado |lmb> no instante t, st em t = 0 o núcleo se encontra

va no estado |Im >. Os cálculos foram feitos utilizando-se a 
Cl 

teoria de perturbação de 1? ordem e os fatores de perturbação 

para interação dependente do tempo obtidos por Abragam e 

Pound são dados por: 

, G.(t) - e (1-15) 

com x | c.^(^)<v 2 z>2 {^)W^)-^)^l) ( M 6 ) 

I2 (2I-1)2 
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Para correlação angular integral teremos: 

fi*"* » — / e*t/TN Gk(t) dt » í (1-17) 
rH o 1 + xkrn 

0 efeito simultâneo de interação quadrupolar estática 

e dinâmica foi desenvolvido por Andrade e outros *An 69*An 7 0 ) . 

Stgundo estes autores, o fator de perturbação aparece como u-

ma soma de ternos oscilantes, cada um multiplicado por um tejr 

mo de decaimento exponencial,. 

6k(t) = z exp |-xkn t| x cos w (n)t 
kn 

• V " ) - Iakn J ] 1 1 n I1-1*) 
1 + I í _ + "n TN Tk 

.n 
Tk TM + Tk 

onde T" S são os tempos de relaxação característicos 
Akn 

dos processos dinâmicos. 

A teoria da perturbação estocastica na correlação an 

guiar, baseada no modelo de BI ume, foi desenvolvida por Win

kler e Gerdau* '. Neste modelo considera-se que a vizi

nhança do núcleo evolua em função' do tempo passando aleatória^ 

mente por um número finlto de estados acessíveis vi» V2"* Vn * 

cada um deles correspondendo a uma determinada configuração . 

0 Hamlltonlano poderá ser escrito: 
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H(t>-- I Vj fj(t) (1-20) 

onde o conjunto de funções {f.(t)> í tal que: 

fa(T) « 1 e fj/a(x)= 0 

isto i, e» um dado instante una das funções vale 1 e as ou

tras zero. 

Vamos supor que,a medida que, o tempo passa,a vizinhart 

ça do núcleo varia de tal maneira que P__^b(T^ , T 2 ) seja a pro 

habilidade de se encontrar o sistema ém um instante T« no es

tado J>, se em T, <_ T 2 ele estava no estado £. Supõe-se que 

V">(TTT2) seja: 

1) independente da "historia", isto í, dos estados pe 

los quais passou o sistema antes de T.; 

2) dependente somente'do intervalo de tempo t «T^-T., 

isto í, vamos supor que o processo responsável pelas flutua -

ções da interação quadrupolar seja um processo estacionãrio 

de Narkoff. Neste caso pode-se mostrar que o fator de pertur

bação, para fonte policristàllna é dado por: 

* 

6k(t) » £.coeficiente, exp ( -A • 1wflt)t (1-20) 
qlgeomitrico ' q q 

A tquação (1-20) consiste em uma soma de funções trlgonomêtH 

cas amortei 

dt tempo \' 

cas amortecidas exponendalmente, cada uma com uma constante 

-1 
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Considerando o caso limite de flutuações rápidas, á 

expressão para G.(t) obtida a partir do modelo estocãstico 

contim aquela obtida por Abragam & Pound como um caso espe -

ciai caracterizado por: 

1) Existem n diferentes estados possíveis, mas a natij 

reza e a intensidade dos campos hiperfinos correspondentes 

são os mesmos, apenas a direção varia. 

2) Em média, a interação se anula 

I P: V, -- 0 
i ° J 

3) As probabilidades de transição são iguais 

'a*b * M para a ' b 

Ya - (n-l)W 

onde —— = T, é a vida média do estado estocãstico 
Ya a 

correspondente. 

Com estas suposições chega-se a: 

Gk(t) « 1 - Akt • ... 2 e"Xkt (1-21) 

As constantes de atenuação para Interação quadrupolar elétri

ca são dadas por: 

*k * I TH í — I k <k+1> W M * • « W ) " *l d"22) 
* 5 m 41(21-1)1» 
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que concorda con a formula obtida por Abragam I Pound (que 

tea seu domínio de validade para flutuações isotrõpicas rápi

das) se substituirmos o tempo de correlação por —g- . 

Para I - 5/2 teremos: 

A2 « 100,8 ««*> x - ^ , (1-23) 

para flutuações rápidas 

No caso de flutuações muito lentas o fator de atenua

ção assume a forma* ' 

G2(t) = e-í"-
1)" 1 6|stStico (ü,Q,t) (1-24) 

Para o caso de difusão por pulos de lacunas e outras 

situações semelhantes, BI ume propôs um modelo simples,no qual 

o gradiente de campo elétrico ocorre aiternadamente entre os 

eixos x,y e z. Neste caso os V, são da forma 

v1 " * W Q í 3 Iz • K I + U ) 

V2 - 1í » Q <3lJ - 1(1+1)) 

V- » H wn {31* - 1(1+1)) 

com 

'3 " " "Q W I x 

«« - 1ÍJLJL_ 
Q 41(21-1) 
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Winkler ft Gerdau calculara* G-(t) para o caso ea que 

I • 5/2. Os resultados de seus cálculos estão Mostrados na 

Fig. 1*6- Ho caso liai te ea que H = 0, a curva apresenta as 

oscilações características da interação quadrupolar estática. 

Fará U / 0, poréa pequeno, U <1/|«Q| observaaos aaorteciaento 

nestas oscilações. A aedida que W cresce o espectro se aproxi^ 

aa aais e aaís do decaiaento exponencial previsto pela teoria 

de Abragaa & Pound. 



F1g. 1-6: Fator dê perturbação G 2(t), calculados por Winkler & Gerdau, para 

I - 5/2.<Mi 73> 
VI 
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CAPITULO II 

CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS PARA AS MEDIDAS DE CORRELAÇÃO ANGULAR 

11-1 O FORNO 

En nosso trabalho, utilizamos a ticnica de correlação 

angular pertubada, efetuando medidas, tanto no oxido de hãfnio 

quanto no hidreto de hãfnio em função da temperatura. Para is

to utilizamos um forno especialmente concebido para a correla_ 

çao angular. 0 projeto e o funcionamento deste forno estão re_ 

latados em artigo publicado no periódico Journal of Physics E. 

Scientific Instruments, e esta anexado como apêndice. 

II-2 0 N0CLEO SONDA 

As medidas da Correlação Angular Y-Y foram feitas utĵ  
181 

Hzando-se a cascata 133-482 kev do núcleo de Ta cujo es. 
181 

quema de desintegração, a partir do núcleo pai Hf, está 

•ostrado na figura II-l^Le 67).. 0 1 8 1Hf ê obtido a partir 
180 • 

do Hf por irradiação com neutrons térmicos. 
181 

0 nível Intermediário, 482 .kev, do Ta, de spin 5/2, 
i. 

tem vida média de 15,4 ns, o que torna possível medidas de 
Correlação Angular Diferencial. A vida média do núcleo pai, 
181 

Hf, de 42,5 dias, permite a realização de várias medidas uti. 
Hzando-se a mesma amostra durante aproximadamente 3 meses. Os 

181 
parâmetros da correlação angular não perturbada, para o Ta, 
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/,25d 

Q.. + 2.5b 

E(keV) T1/2 

6190 2À ns ($/2 >. 

5£l7Gps ( l / 2 + ) 

H 4023 10.6 ns (V 2 *) 

P136.2 50 ps ( % + ) 

L u 6.8 ys, 
W T ? 0 

73 la 181 • & $ 

181 Fig. I I - 1 : Esquema de desintregraçao do Ta 

são bem conhecidos: A° * 0,285 ± 0,005; AJ * -0,07 - 0,01 e a 

anlsotropla n • 0,411 - 0,01. 

I I -3 A APARELHAGEM 

0 esquema da montagem utilizada em nossas medidas es

ta mostrado na figura I1-2. Utilizamos dois detetores do tipo 

NaI(T1),um deles f ixo, com espessura de 38mm, e o outro móvel, 

com 50mm, ambos com 38 mm de diâmetro. A posição do detetor 
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FIGURA I I - 2 
DIAGRAMA EM BLOCO DA MftNTAGEM 

J-ErfrfP 
COOCC-LCNUS 

ES 

r COIMC.-LCN1M 

CS 

1 

' 1 - 1 . ( . 

•M-t - í 

LEN1M - * > < \ 

. i OISC/CNO n LJ ( r l L J 
D • * c « L_J 

MIST/RCJ 
A T - M l 

MULTlCANAL 
11 
I OlOAC-tOO 

t ' 

FM-Fofo multiplica d ora movei 
FF * fotomultiplicadora fixa 
SA.I-Seletor de amplitudes 133 KeV 
S.A.II-Se(etor de amplitudes. 482 KeV 
ES-Escalas 
AT-Atrasadores 
CTrA- Conversor de tempo em amplitude 
DISC/END Discriminador-Errdereçadorl -„„ •„ , . - A P 1 7 
MIST/REJ- MUlurador- Rejeita dor ) Conjunto AP 17 



29 

móvel sendo alternada manualmente entre os ângulos de 180 e 

t0# ea relação ao fixo, a intervalos de tempo regalares. Cono 

es éois detetores são sensíveis indiferentemente ãs radiações 

#«133 kev ôu 482 kev. pode-se fazer uma duplicação do espec

tro de coincidências. A ajustagem dos discriminadores foi fe± 

ta de tal forma a se obter um espectro de coincidências, es-

pectro 1» com a radiação de 133kev detetada pelo detetor fi

xo, e a de 482 kev, pelo detetor móvel. Para o outro espectro, 

espectro 2, utiliza-se a radiação 482 kev do fixo e a 133 kev 

do móvel. As fotomultiplicadoras utilizadas são do tipo 

S8DVP03. ^ 

As coincidências 133-482 kev são feitas utilizando-se 

eletrônica convencional do tipo rãpida-lenta. Os pulsos da 

parte lenta do circuito fornecem informações de energia e os 

da parte rápida garantem a resolução em tempo. Utilizamos um 

onico conversor de tempo em amplitude (CTA ORTEC 437-A), ass± 

gurando-se assim a mesma calibração para os dois espectros.E± 

tes espectros são analisados por um multicanal do tipo Didac-

800 da Intertechnique. 

0 valor do tempo de resolução ê obtido utilizando-se 

•s radiações gama de aniquilamento de pares positron-elitron 

de fonte padrão de sódio 22. Estas radiações gama são simul

tâneas e o ângulo entre elas õ de 180°. A figura II-3 mostra 

•ma das curvas de resolução em tempo de nossa aparelhagem.As 

larguras a mela altura de nossas curvas de calibração tempo

ral permaneceram em boa aproximação constantes: 

v. • (3,0 - 0,1) »$. 
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I 0 4 ± 
N* Coincidindo» 

10» 4-

25 = 2,841»* 

10' 
100 

+ 
110 

1 eonol • 0,812 lit 

Hg. II-3: Curvas de resolução de aparelhagem (espectro 1 e e£ 

pectro 2) 
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I{.4 TRATAMENTO DE DADOS 

As colncidincias medidas C.N. são constituídas de 

coincidincias verdadeiras C.V. (Y-I e Y* provenientes de um 

•esmo núcleo) e de coincidências fortuitas CF (T, e Y 2 prove

nientes de núcleos diferentes). As coincidências verdadeiras 

são então obtidas da relação: 

CV(G.t) = CM(e,t) - CF (9,t) (II-l) 

As coincidências fortuitas são avaliadas a partir de valores 

médios extraTdos da parte extrema dos espectros onde temos 

t >5 vidas médias. 

Com o objetivo de corrigir os erros provenientes da 

centralização da fonte e do seu decaimento radioativo no cál

culo da anisotropia dada por 

A ( t ) - CV(180
o,t) - CV(90°,t) ( n . 2 ) 

CV(90°,t) 

define-se o fator 

. . ! ! • 
N180 

onde N representa a contagem total acumulada durante o tempo 

4t medida.. 

A expressão para a anisotropia corrigida pelo fator 

• pode ser escrita: 
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A(t) - «CVQ80°,t) - CV(90°tt) (n.3) 

GV(90°,t) 

onde CV(e.t) = aQ x E, x E 2 W(0,t) e"
t7?, (II-4) 

en que a e a intensidade inicial da fonte» E* e E2 são as 

eficiSncias dos detetores 1 e 2. 

No caso do núcleo de hãfnio, A.(t) i desprezível com

parado com A2(t) e pode-se mostrar que: 

A2(t) «
 Z M*) ...(II-5) 
3+A(t) 

11-5 AJUSTE DE CURVAS 

Os resultados experimentais de A2(t) e A(t)t calcula

dos através das equações II-3 e II-5, devem ser ajustados as 

curvas teóricas a fim de se obterem os parâmetros da interação, 

A expressão teórica que leva em conta interações qua-

drupolares estáticas is quais se superpõem flutuações tempo -

rais é, como exposto no capTtulo I, dada por: 

-JL t 
62(t) - e « (S 2 0 + l S 2 n cos tín (n)t> (II-6) 

Duas correções devem ser introduzidas nesta expressão: 

• ) Correção devida ã distribuição de freqüências 

Na expressão 11-6 supõe-se que o gradiente de campo 
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elétrico que interage com os momentos de quadrupolos nuclea -

res seja o mesmo para todos os núcleos. Entretanto, impurezas, 

defeitos da rede, seus respectivos estados de maior ordem ou 

'esordem, bem como os recuos dos núcleos sondas pela emissão 

do primeiro y da cascata, podem provocar variações no gradiert 

te de campo elétrico. Estas variações se traduzem por uma dis_ 

tribuição de freqüências de interações P(u - w ) que modula 

W(ô,t) ( G e 6 9 , Ma 63). Tal distribuição é caracterizada por 

uma largura relativa 6 = ~- , onde o é o desvio padrão e u é -
wo ° 

o valor central da distribuição. Na figura II-4 esta mostrado 

como 6 pode alterar a curva de G2(t). 

Supondo que o gradiente de campo elétrico resultante 

em um dado' núcleo seja a superposição linear das contribui -

ções de defeitos individuais e que estes defeitos,embora po

dendo manifestar domTnios de maior ordenação ou desordenação , 

estejam distribuídos ao acaso considerada a totalidade dos 

defeitos, pode-se mostrar que a distribuição P(uíR - « ) será 

gaussiana para concentração forte de defeitos e lorentziana 

para concentração fraca. 

0 fator de perturbação G 2(t), no caso de perturbação 

estática, corrigido para se levar em conta a distribuição de 

freqüências«assumirá a forma: 

<e2<l>\, " E s2n e "'"i^eos #, t (II-7) 
n 

para o caso em que P(u - w ) for lorentziana. Na expressão a-

cima <w S a largura a mela altura da distribuição, sendo 6 

dado em X. 



g,M 

1 = 5/2 

25% 
10% 
5% 
0% 

. ^ ^ L - ^ a a J u I . J U - k . I 
0.5 1.0 1.5 2.0 

W., t /7T ,• 

2.5 3.0 

Fig. I I - 4 : Variação de Gg(t) para vários valores de 6 u» 
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No caso em que a distr ibuição de freqüências for 

gaussiana, 

-- M 6 2 t 2 

, V t , N l S ^ e 2 " " c o s V ( I I - 8 ) 

Observamos que o efeito da distribuição de freqüência 

st Manifesta por una atenuação no tempo do fator de perturba

ção da correlação angular. Tal atenuação nem sempre ê distin-

guTvel daquela associada a processos de relaxação. A figura 

II-4 ilustra as atenuações introduzidas por distribuições de 

- freqüência. 

b) Correção devida ao tempo de resolução finito da aparelha

gem 

A medida do tempo decorrido entre as deteções das duas 

radiações y, e y~ é feita utilizando-se um circuito de coinci^ 

dincias que possue um tempo de resolução finito. Em outras pa_ 

lavras, se estivermos analisando dois acontecimentos simultâ

neos, obteremos uma curva, dita pronta, que não e um delta de 

Oirac, mas ao contrário, uma .distribuição que possue uma lar

gura finita. Esta largura Irã afetar os coeficientes Gk(t). 

Seja P(t-t') a probabilidade de que certo acontecimento que 

se passa no Instante t seja registrado como tendo ocorrido no 

Instante t*. A função P(t-t') pode ser considerada como uma 

gausslana. 

1 - (t-tM 2 

P(t-t') i e 2 Tz 
T /zT n 
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onde t e a largura da distribuição. Incluindo-se a correção 

do tempo de resolução em G>(t) obtém-se: 

1 2 2 t 

«M 1 1 1-./ Z S2ne"**n T e"6Wn *,s",Vn,t < n" 9) 

para distribuição de freqüênciaslorentziana e 

1 2 2 2 
iijlt)},, T • £ S 2 n e^toj; T

2 e*7 «n 6 l cos w(n)t (11-10) 
* n 

-. • -. 
para distribuição de freqüências gaussiana -

Para os casos em que haja interações dinâmicas isotrõ-

picas superpostas as estáticas então as eq. I I -9 e 11-10 devem ser mui t i 

plicadas por e" . 

Para ajustar as curvas teóricas ãs experimentais' faz -

se variar os parâmetros u , n,« e \ e escolhe-se o conjunto 

de valores que minimizam o X definido 

* 2 ' ' « M V e x p " M V t e o r >2 * , A A l t . , 
• 1 U A 2 ( V e x p } 

onde A?(ti) e x D é um valor experimental, obtido da equação 

11-5, através das medidas das contagens de coincidências a 

90° e 180° e Ap^i^teor * um v a l o r teórico obtido da equação 

M-10. 
9 

A mlnlriilzaçao do X foi feita utilizando-se o computa 

dor Burroughs B6700 do centro de computação da IIFMG, via pro

gramas que nos foram cedidos pelo grupo de Correlação Angular 

do Centro de Estudos Nucleares de Grenoble, França. 
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CAPITULO III 

O OXIDO DE HÁFNIO 

III-l INTRODUÇÃO 

O oxido de háfnio ê um refratirio com ponto de fusão 

a 2900 C. A temperatura ambiente ele se apresenta na fase mo-

noclinica e sofre transformação para a fase tetragonal por 

volta de 1700°C. A transformação tetragonal * cúbica ocorre 

próximo ao ponto de fusão. Entretanto sua utilização como re 

fratário é prejudicada em virtude de importante anomalia dil£ 

tometrica que ocorre na transformação monoclTnica-tetragonal 

provocando deterioração rápida no curso de tratamento tiring 

c o(ty70) 

A adição de impurezas de oxido de metais divalentes 

(Cá, Mg) ou trivalentes (Y, Sc, terras raras), permite a 

obtenção de fases meta-estãveis (tetragonal ou cúbica) ã tem

peratura ambiente. 

A fase cúbica estabilizada apresenta-se sob a forma de 

uma solução sólida cristalizada numa estrutura cúbica do tipo 

fluorlta, em que os Tons Hf ocupam as posições do cálcio e 

os Tons do oxigênio as dos fluors. No processo de estabiliza

ção, os Tons Mg ou Ca ocupam, de maneira aleatória, as 

posições do Hf 4 + (figura III-l). Além disso, o háfnio tem 

coordenação 8, que não é aceita pelo Ton da Impureza substitii 
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9 CO2- Hi' 

Oo2-

Fig. III-1: Estrutura do oxido de hãfnlo na fase cúbica esta

bilizada 

clonal. A fim de preservar a neutralidade elétrica da rede, 

formam-se lacunas de oxigênio distribuídas ao acaso na 

rede. A presença de lacunas permite a mobilidade dos Tons 0 
• • ~ 

e consequentemente a condutlvldade lonlca dos oxldos dopados 

deve ser bem maior úo que a dos õxidos puros. 
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A condutividade iõnica da Zircôniaeda Cerita em fun 

ção da temperatura já foi objeto de estudo por A.L. Oliveira 

(01 81) utilizando a técnica de correlação angular perturbada 

181 -

t-i do Ta. Ficou demonstrado claramente que esta técnica 

pode fornecer informações importantes sobre a difusão de oxi

gênio em õxidos intermetãlicos da coluna IV B. Foi observada 

Interação quadrupolar estática a temperatura ambiente devido 

i distribuição aleatória de lacunas e cations dopantes. Com o 

aumento da temperatura, começa a aparecer atenuação do parãme 
181 

tro de perturbação G2(t) da correlação angular do Ta. Esta 

atenuação é característica de relaxação dos spins nucleares 

devido ao movimento dos Tons de oxiginio. A medida que a tem

peratura aumenta, notou-se uma transição de difusão lenta, na 

qual as constantes de relaxação correspondem diretamente ãs 

freqüências de salto da barreira de potencial pelos Tons 0" , 

para um regime de difusão rápida, em que aquelas constantes 

são inversamente proporcionais àquelas freqüências. Entre as 

zonas de temperatura de difusão lenta e rápida encontra-se u-

ma região não ajustãvel a modelos teóricos (570 a 820° C). 

Na fase monoclTnica, o oxido de hãfnio já foi objeto 

de vários estudos por correlação angular perturbada. A primej^ 

ra medida foi realizada por Salomon » '. Ele encontrou u-

•a interação forte, reduzindo G2(t) a zero em cerca de 5 nanç> 

segundos. Este resultado foi interpretado como sendo a conse

qüência de uma interação dependente do tempo devida a efeitos 

de lonização do átomo de hãfnio por decaimento B~. 

Posteriormente, Gerdau, Marest, Gardner, J. Oliveira 

• Veshurum^0170, V e 7 4) realizaram medidas de correlação angu 
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lar perturbada diferencial em amostras de oxido de hãfnio na 

fase monoclTnica. Todas pias constataram a presença de interâ  

çâo gradrupolar estática pura, com valores para o gradiente 

de campo elétrico que concordam entre si. Os valores de <5 não 

são estritamente comparáveis. A não concordância pode no en

tanto ser justificada pelo fato de que as amostras eram de 

origens diferentes e tiveram tratamentos térmicos também dife 

rentes. 0 desacordo entre os valores do parâmetro de assime -

tria não foi explicado. 

Nesta parte de nosso trabalho nos propuzemos estudar 

as fases cúbica e amorfa do oxido de hãfnio, e as fases.. tetra_ 

gonal e amorfa do oxido de zlrcõhio. 

1V-2 AMOSTRAS UTILIZADAS 

Utilizamos, em nosso trabalho, várias amostras de óx^ 

do de hãfnio. A primeira delas, de procedência comercial, e 

vendida como estabilizada na fase cúbica, contem 5% de CaO.To 

davia a difração de raios X revelou simplesmente a presença 

de uma pequena fração de uma fase não identificada juntamen

te com a presença maciça da fase monoclTnica. 

Outras amostras foram estabilizadas na fase cúbica a-

travis da adição de CaO. A estabilização na fase cúbica pode 

ser feita por co-moagem e slnterização ou por coprecipitação. 

Utilizamos em nosso trabalho o método de coprecipitação* 

Ele permite a preparação de fases metaestãvels ã temperatura 

ambiente por aquecimento de um precipitado amorfo a uma tempe_ 

ratura ligeiramente superior a temperatura de cristalização. 
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A síntese ê feita a partir de uma mistura de oxi-clo-

reto de háfnio e cloreto de cálcio dissolvidos em álcool. A 

esta mistura ajunta-se amõnia e obtém-se um produto amorfo e 

eelatinoso. A cristalização na fase cúbica i obtida por aque

cimento de 5 min a 750°C. Após cada sTntese realizamos medi -

das de difração de raios-X, que sempre indicaram que nossas i 

mostras haviam sido estabilizadas na fase cúbica. A fig.III-2 

mostra uma das curvas de raios-X. 

O-Cu/Ni 

40kV • 40 mA 

XN«ULO« 

Fig. III-2: Difração de raios-X para o oxido de háfnio (esta_ 

bilizado na fase cúbica). 

As fases tetragonal e amorfa da zlrcõnla e a háfnia a-

morfá foram sintetizadas de acordo com um procedimento pro

posto por L1vage'L oSa-b)^ obtém-se um precipitado branco ge 
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latinoso e muito volumoso • partir de oxicloreto de zircônio 

hidratado e aaônia. ApÔs a lavage* para o desapareciaento dos 

Tons de cloro seca-se o precipitado ao vácuo. Isso conduz a 

ua resfriamento iaportante.Obtêa-se ua pô branco fino, aacio 

e caracterizado coao aaorfo por raios-X. 0 trataaento têrnico 

ao ar leva a uaa desidratação progressiva a partir de 80°C. A 

desidratação ê praticamente coapleta antes de 400°C. A 430° C 

ocorre uaa cristalização brusca que deixa o pó branco na fase 

tetragonal aetaestavel. 0 aqueciaento ea ataosfera inerte tO£ 

na o oxido de zircônio negro no aoaento da cristalização. Es

te pó negro corresponde a oxido de zircônio não estequioaêtri^ 

co. A presença das lacunas favorece a estabilização da fase 

tetragonal de alta teaperatura, sea a necessidade de adição 

de iapurezas. Coa relação ao pô aaorfo. Livage e outros^ ^ 

observ.aa que os Itoaos de oxigênio e zircônio não são distri

buídos aleatoriamente na rede. Existea distâncias privilegia

das entre os vizinhos mais próximos. Eles propõem ua modelo 

bidimensional para a zircônia aaorfa: plaquetas de átomos de 

zircônio estariam cercadas por dois planos de oxigênio. As 

plaquetas teriam diâmetro de 20A e espessura de 4A. 

Apresentamos a seguir os resultados de nossas medidas 

de correlação angular y-y em diferentes fases da zircônia e 

da hãfnia. 

III-3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A figura III-3 mostra o parâmetro dê correlação angu

lar A ?(t), medido i temperatura ambiente, para amostras de 
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xircônia cujas cristalizações na fase tetragonal foram feit s 

através de tratamentos térmicos a 430°C. Estes tratamentos fo 

ram feitos ao vícuo de 10 Torr e ao ar. No primeiro caso a 

imostra apresenta uma coloraçío escura, indicando a presença 

de muitas lacunas, e no segundo caso ela é branca. 

Na figura III-4 temos A2(t) P*
r* amostras de hifnia e 

de zircõnia amorfas medidas ã temperatura ambiente. 

A tabela III-l resume os parâmetros de ajuste. 

TABELA III-l 

Amostra "o * 6wQ - n « 
Mrd/S x10* 

Zircõnia tetragonal 

(amostra escura) 11,6 - 0,6 0,18 - 0,06 

Zircõnia tetragonal 

(amostra clara) 11,0 - 0,9 0,15 - 0,04 

Hifnia amorfa 8 - 2 

Zircõnia anorfa 1 0 - 1 0,27 - 0,04 

Em todos os casos observamos interação quadrupolar estática 

com freqüência de Interação quadrupolar muito alta; » da or

dem de IO3 Mrd/$ . Este valor está no limiar da resolução de 

nosso equipamento. 0 parâmetro de assimetria das amostras te

tragonal* (branca e escura) concordam entre si. Surpreendente 

0,18 - 0,03 

0,27 - 0,06 

0,40 - 0,07 

0,29 - 0,08 
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Fig. III-3: Variação do parâmetro A^ft) = AgG.ft) para o Ta em amostras de oxido de zircõnio estabilizadas 

na fase tetragonal, a) amostra escura; b) amostra branca. 
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•ente o parâmetro 6 i menor para a amostra escura do que para 

a amostra clara. 

Para o estudo da fase cúbica do oxido de hãfnio uti 1 j_ 

zamos várias amostras: uma, de origem comercial, foi estabiH 

zada com S% CaO; as outras foram estabilizadas pelo método de 

coprecipitação dos óxidos. A analise de raios-X mostra que a 

amostra comercial não estava estabilizada na fase cúbica mas 

sim tratava-se de uma mistura da hãfnia monoclTnica com al

guns porcentos de uma fase não identificada, provavelmente 

CaHfOj. 

A figura III-3 mostra á curva de A»(t) para a amostra 

comercial medida 5 temperatura ambiente. 0 ajuste foi obtido 

- 181 
supondo-se que o núcleo de Ta sente duas interações quadru 

polares. Os parâmetros (n,6, V ) do sitio 1 tim as mesmas 

ordens de grandezas dos valores determinados previamente para 

a hãfnia monoclTnica. Aqueles do sítio 2 são compatíveis com 

os parâmetros medidos para CaHfO,. De 3cordo com Garvie* a ', 

CaHf03 pode ser formado pela mistura de HfO^-CaO. 

A figura III-6 mostra curvas típicas de A262(t)=A2(t) 

para amostras estabilizadas na fase cúbica pela adição de CaO 

ou MgO, tanto.marcadas como irradiadas posteriormente (medi -

das feitas 2 temperatura ambiente). Nossos resultados indicam 

praticamente o mesmo valor para o gradiente de campo elétrico 

1 8 V 
para todas as amostras estabilizadas (VZ2 = 1,6 x 10 —2")-Es. 

cm 
te valor alto é provavelmente devido a distribuição caótica 

2+ 2+ 
de Mg ou Ca e vacâncias na rede. Não foram detetados efej_ 

tos de Irradiação nem modificação no gradiente de campo elé -

2+ 2+ 
tricô com a troca de Ca por Mg . 
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tins) 

AgGgft) com o tempo para o Ta em amostra de 
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Como a fase cúbica do oxido de hifnio i lacunar, fav£ 

recendo portanto a difusão de oxigênio, ê de se esperar que, 

coa o aumento da temperatura, a interação passe a ser vista 

pela C.A.P. como dinâmica, apresentando atenuação no parãme -

tro da correlação angular em virtude de relaxação dos spins 

nucleares, devido ã difusão dos Tons de oxigênio. 

Para o estudo da hãfnia cúbica,em função da temperat^j 

ra.utilizamos uma amostra contendo 12,5% de CaO estabilizada 

pelo método de coprecipitação. 

A figura 111-7 mostra o parâmetro A-(t) da correlação 

angular medido as temperaturas de 600°C e 700°C. Observamos 

que a estas temperaturas começa a aparecer atenuação nas cur

vas de A2(t). Os parâmetros de ajuste estão mostrados na tab£ 

la III-2. 

TABELA III-2 

^m^-~m —^—^—^—^—— ————— ^ — — 

T. w o = 6 w Q n 6 \ 
Mrd/S 

853 - 63 0,1 - 0,1 0,22 - 0,04 0,011 - 0,02 

716 - 72 0,32 - 0,05 0,018 - 0,03 

937 - 77 0,37*0,04 0,32 * 0,09 0 

600°C 

700°C 

ambiente 
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Como era de se esperar a freqüência de interação quadrupplar 

diminui com a temperatura e x aumenta progressivamente. 

A medida feita ã temperatura de 800°C entretanto,mos

tra uma situação bem diferente. A curva A«(t) (fig. Ill-8) a-

presenta oscilações mais proeminentes (característica de inte 

ração quadrupolar mais fraca) e não apresenta atenuação (ca -

racteristica de interação quadrupolar estática). 

Para complementar as medidas de CA.P., fizemos anal^ 

se de difração de raios-X em amostras de hãfnia estabilizadas 

na fase cúbica e que haviam sofrido tratamento térmico prévio. 

0 tratamento por algumas horas, a temperaturas inferiores a 

800°C, não provoca qualquer alteração no diagrama de raios-X 

com relação ãs amostras, não tratadas. Entretanto, as amostras 

que foram tratadas a temperaturas superiores a 800°C apresen

tam difratogramas de raios-X compatíveis com a fase monoclíni^ 

ca do Oxido de hãfnio. Isto nos mostra que a fase cúbica me-

taestãvel não é retida a temperaturas superiores a 800oC.qua£ 

do a- estabilização é feita pelo método de coprecipitaçao. Coji 

cluTmos que o estudo da difusão de oxigênio na fase cúbica do 

oxido de hãfnio é viável por correlação angular perturbada.E^ 

tretanto temos que utilizar amostras que sejam mais estáveis 

do que a preparada por coprecipitaçao. 
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CAPÍTULO IV 

O HIDRETO DE HAFNIO 

IY-1 INTRODUÇÃO 

O interesse no estudo de hidretos de metais de 

transição da coluna IVB, MH (M = Ti, Hf, Ir) tem aumentado 

bastante em função da possibilidade de suas aplicações. Eles 

apresentam grande densidade de átomos de hidrogênio. 

As estruturas destes hidretos variam de acordo com a 

concentração de hidrogênio. A figura IV-1 mostra o diagrama 

de fase para o hidreto de háfnio. Para concentração baixa de 

o (Ed 62) 
• (Si 52) 

ao M 40 50 M _ ' 70 
Percentages atômica de hidrogênio 

Fig. IV-1: Diagrama de Fase para o Hidreto de Háfnio 
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hidrogênio, até aproximadamente 12,IX, dependendendo da tempe 

ratura, o sistema apresenta-se como uma solução de hidroginio 

na estrutura hexagonal do hâfnio (fase a). Com o aumento do 

teor de hidroginio, o sistema evolui para uma solução sólida 

da fase a com uma fase cúbica deformada* '. A fase 6, de 

estrutura cúbica de face centrada, existe como fase única, d£ 

pendendo da temperatura, para concentrações de hidrogênio com 

preendidas aproximadamente entre 22,1 e 64,3%. A estrutura te 

tragonal (fase e) extende-se aproximadamente de 65 a 70% em 

porcentagem atômica de hidrogênio. Entre 64,3% e 65% ocorre 

una mistura de fases 6 e e ' '. •«.. 

Na fase 6, o hidreto de hafnio se apresenta em estru

tura cúbica de faces centradas do tipo da fluorita (figura 

III-2). A difração de neutrons* ' mostra que os hidrogê -

nios ocupam posições intersticiais de simetria tetrahedrica. 

# Hf O H O Loeu"° 

Fig. IV-2: Estrutura da fase 6 do hidreto de hafnio 
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Existem portanto oito sítios possTveis para os hidrogênios em 

uma célula unitária. Entretanto, antes do preenchimento total 

destas posições, com o aumento da concentração de hidrogênio , 

ocorre a transição para a fase tetragonal e consequentemente 

a fase cúbica é sempre lacunar. 

A presença de lacunas distribuídas desordenadamente 

na rede faz com que a difusão de protons seja proeminente nas 

fases não estequiomitricas dos hidretos de metais da coluna 

IVB. 

Há um número razoável de trabalhos publicados abordar^ 

do a difusão do hidrogênio nestes hidretos. A maioria ... deles 

trata da relaxação spin nuclear-rede utilizando-se a téc

nica de ressonância nuclear magnética aplicada a amostras de 

hidreto com concentrações diferentes de hidrogênio' * 

Kh 71, We 74, PO 81, St 61, HO 61, Bu 80, Pi 83) 
• 

A correlação Angular Perturbada (C.A.P.) de dois raios 

gama emitidos sucessivamente por um núcleo que decaia do esta_ 

do excitado ao estado final através de uma cascata cujo nTvel 

Intermediário tenha spin I também pode fornecer informações 

concernentes ã difusão de hidrogênios nos hidretos dos metais 

de transição referidos. A precessão dos spins dos núcleos sojt 

das Imersos em campos magnéticos ou em gradientes de campos 

elétricos é facilmente detetãvel por aquela técnica. Além dis_ 

so a Correlação Angular Perturbada é multo sensível a relaxa

ção dos spins nucleares produzida por flutuações dos campos 

hlperfinos. Tais flutuações podem resultar de movimentos caó

ticos de átomos vizinhos ao núcleo sonda. No caso de HfH .urna 

possTvel mudança na posição das lacunas de H alteraria o 
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gradiente de caapo elétrico no sitio do Ta Jt es te caso, exis

te* três possibilidades COB relação ã escala temporal (x) das 

flutuações dos caapos hiperfinos: 

1) Se t * 0,1 PS; a interação dos núcleos sondas coa 

os caapos hiperfinos seria vista pela correlação angular coao 

estática. 

-12 -
2) Se 10 s* T £ 0,1 ws a interação seria vista c£ 

ao dinãaica. 

-12 - -
3) Se t * 10 s o núcleo veria, ea aedia, uaa s± 

aetria cúbica. *" 
- 181 

A correlação angular perturbada utilizando o Ta cç> 

ao núcleo sonda jã foi utilizada anterioraente para o estudo 

da difusão do oxigênio na Zirconia estabilizada*01 81• Ba 82* 

tendo-se revelado ferraaenta auito poderosa. 

Existea poucos trabalhos ea aateriais hidrogenados fe^ 

tos utilizando-se a técnica de espectroscopia Correlação Angu

lar. Podeaos citar o trabalho de Heidinger e outros' ' em 

ligas hidrogenadas de HfV» e um outro realizado por Rasera e 
ÍRa 791 outros1 ' no ZrH, „7. Este hidreto e quase estequioaetri^ 

co e não se observou, dentro dos liaites da técnica, qualquer 

difusão de protons. A interação foi puraaente estética. 

IV-2 AMOSTRAS UTILIZADAS 

Ca nosso trabalho utilizamos a espectroscopia de cojr 

relação angular para estudar duas fases do hidreto de hãfnio: 
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fases cúbica .e tetragonal. 

A aaostra cúbica í ua Material policristalino de pro

cedência comercial (Ugine-Kuhlaann). A difração de raios-X, 

realizada na UFNG e posteriormente confirmada, coa uaa resolu 

ção aelhor, no Centro de Estudos Nucleares de Grenoble* { 

revela presença de uaa única fase cúbica de faces centradas 

(fig. IV-3) coa ua pariaetro de rede igual a (4,696 * 0,001)A 

Encontrados na literatura os valores: a„ = 4,708 - 002 A^5* 52^ 
o 

para o HfH] 7 Q e aQ = 4,702 - 0.012 Ü (Es 60) para o HfH] 6 4. 

0 pariaetro de rede na fase 6 não deve variar auito coa a 

concentração de Hidroginio, a exeaplo do que ocorre coa o hi-

dreto de zircônio(At 7 1 , C a 8 4 ). 

0 HfH, 7 0 possui, ea aidia, duas lacunas ea 20X das 

células unitárias e apenas uaa lacuna por célula unitária no 

total restante. Assia, a aaostra de siaetria cúbica utilizada 

ea nosso trabalho tea,pelo aenos, 20% das células coa 2 lacu

nas. 

A aaostra tetragonal foi obtida por hidrogenação do 

hifnio aetãlico por Batista, F.A.* ' no Departaaento de 

FTsica do ICEx-UFMG. A difração de raios-X revela a presença 

de uaa única fase tetragonal de face centrada (fig. IV-4). 
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IV-3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

a) Fase cúbica 

O estudo da fase cúbica do hidreto de háfnio foi fei

to em cooperação com o grupo de Correlação Angular do Centro 

de Estudos Nucleares de Grenoble, França, nas pessoas dos 

pesquisadores Dr. A. Baudry e Dr. P. Boyer. Deste trabalho r£ 

sultou um artigo publicado no periódico "Solid State (Communic-

,t1or,s" <D» 8 5>. 

Como a estrutura lacunar da fase cúbica sugere a pos

sibilidade da existência de efeitos dinâmicos, observáveis 

por correlação angular perturbada, devidos ã difusão dos hi-

drogênios, nos propusemos realiza»* medidas de correlação angu 

lar em varias temperaturas utilizando amostras policristali -

nas de hidreto de hafnio naquela fase. Na fase tetragonal ,qua_ 

se Isenta de lacunas, prevê-se a redução, a níveis não obser

váveis, da difusão dos hidrogênios. 

As medidas foram feitas no laboratório de Correlação 

Angular do Departamento de Fisica-ICEx, UFMG (resolução de 

3ns) e refeitas, com resolução melhor (0,8 ns), no Centro de 

Estudos Nucleares de Grenoble, França. 

A fim de controlarmos a possibilidade da perda de hi

drogênio durante as medidas feitas em função da temperatura , 

uma amostra foi submetida a recozimento a 350°C, por período 

de 24h. A dífração de raios-X, realizada S temperatura am

biente, não revelou qualquer modificação com relação i amos -

tra não tratada. Ja o recozimento a 400°C, durante o mesmo In 
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tervalo de tempo, ocasionou perda de hidrogênio com uma mu

dança de fase, uma vez que, neste caso, a difração de raios-

X apresentou alguns picos referentes ao hâfnio metálico. Por 

este motivo nossas medidas se restringem a temperaturas infe 

rlores a 30O°C. 

A figura IV-5 mostra a variação do parâmetro de pejr 

turbação da correlação angular A - ( t ) , para medida feita ã tem 

peratura ambiente utilizando-se amostra que não havia sofrido 

•OJ20 

' HfHx. cúbico 

temperatura ambiente 

5 ' IO 15 20 25 30 35 . 4 0 
f(ne) 

Fig. IV-5: Variação do parâmetro A 2(t) com o tempo, a tempera_ 

tura ambiente, para o hidreto de hãfnio (resolução 

3 n s ) . 
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tratamento térmico prévio. 0 espectro não apresenta qualquer 

amortecimento, sendo portanto característico de interações 

quadrupolares estáticas. Entretanto sõ conseguimos ajustar as 

curvas teóricas aos dados experimentais supondo a presença de 

dois sítios distintos. Encontramos os seguintes valores para 

os parâmetros característicos de interações quadrupolares es

táticas: 

»~ £ &un V,, Proporção 

Mrad/S xlO,0V/cnr % 

174 - 10 0,72 - 0,08 0,18 * 0,03 0,30 - 0,02 70 

2 4 0 * 7 0 1,0 t 0,2 0,17*0,07 0,4 * 0,1 -30 

As- larguras das distribuições de frequencies (6) asso 

ciadas aos dois sítios são grandes. Isto indica uma configura_ 

ção não homogênea de carga estática em torno do núcleo sonda. 

Além disso, os dois sítios não são muito distinguíveis uma vez 

que o desvio na freqüência das interações quadrupolares ê muî  

to grande. 0 ajuste a dois sítios poderia ser justificado ba

seando-se na desordem parcial, mostrada pela difração de neu

trons, das lacunas da rede. Esta desordem implicaria em um 

certo número de freqüências de interação quadrupolar estática 

relativamente próximas e com distribuição muito grande, ou 

seja, bem superior a 52. 

A curva A 2(t), medida a 100°C, apresenta algum amor te 

cimento Indicando que os efeitos de relaxação começam a se 

nanlfestar aquela temperatura. Acima de 130°C (figuras IV-6 a 

IV-13) todos os espectros se ajustam bem 3 função 

62(t) - e'
x t 6*$t(t) 
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a sítio único de interações quadrupolares. atenuadas isotroD± 

caaente ea função do teapo, devido a presença de efeitos dinã 

•icos ligados a flutuações teaporais do tensor gradiente de 

caapo elétrico. 0 pariaetro de assiaetria peraanece da ordea 

de 0,3. independenteaente da teaperátura. 

Na figura IV-14 aostraaos as freqüências de inter± 

ções quadrupolares ea função dos inversos das teaperaturas.A-

300 250 200 150 KX> TCC) 

(MHZ) 

2,5 30T 

l/T (lÓV) 

Fig. IV-14: Freqüência de interações quadrupolares e o valor 

da transformada de Fourier do fator de perturba* 

çio 62(t) i freqCência zero para o Ta no hi-

dreto de hãfnio, fase cúbica, ea função do In

verso da teaperátura. 
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baixo de 120°C as freqüências consideradas são as mid ias das 

freqüências dos dois sítios. Naquela figura apresentamos tam

bém a transformada de Fourier do fator de perturbação G_(t) ã 

freqüência zero, GI (0). Para interações estáticas este fator 

está diretamente ligado ao termo de caroço duro G 2(t), que 

varia de 0,20, para tensor gradiente de campo elétrico com 

simetria cúbica ou esférica (n - 0) até 0,258, quando não 

existe nenhuma simetria axial (n = 1). 

Estes diagramas foram reproduzidos qualitativamente 

por Baudry e Boyerv ' através de cálculos numéricos realj^ 

— • (BI 68^ 

zados usando o modelo estocastico de. Blumev ' para descre 

ver a relaxação de spin (fig. IV-15). De acordo com este mo

delo, gera-se um tensor gradiente de campo elétrico cuja dire -

çao flutua quando uma carga puntual pula de um vértice para outro 

de um cubo centrado no núcleo sonda. 0 comportamento observado si_ 

mui taneamente para as quantidades vQ e G2 (0), em função da tempe

ratura,i, portanto, característico da existência de efeitos de 

relaxação de spin. 0 rápido decaimento das freqüências de in

teração quadrupolar está intimamente relacionado a fenômenos 

de relaxação, uma vez que ele corresponde a decréscimo da ve-

181 

locidade de precessão do spin do Ta, quando ocorrem mudan

ças cada vez mais rápidas na orientação do tensor gradiente 

de campo elétrico. Além disso, o gráfico vQ em função de y 

(fig. IV-14) sugere que a freqüência quadrupolar não cai para 

zero a temperaturas muito altas. Tende para o valor de aproxj. 

madamente 1,3 MHz. Esta observação é consistente com o fato 

de que a difusão de hidrogênio pode Induzir mudanças no modu

lo e na orientação do tensor gradiente de campo elétrico. Com 
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Fig. IV-15; N -Valores calculados para a freqüência de Intera -

ção quadrupolar e para a transformada de Fourier 

do fator de perturbação em função da freqüência 

de pulo do tensor gradiente de campo elétrico. 

efeito, se a Intensidade da interação quadrupolar varia de um 

estado estocãstlco para outro, de tal maneira que a simetria 
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cúbica seja quebrada, a freqüência de interação quadrupolar 

nunca poderá ter média zero, embora a freqüência de pulos en

tre os diferentes estados estocãsticos se tornem maiores que 

a freqüência de precessão. Por outro lado, alguma contribui -

çao residual devido ã presença de defeitos eou impurezas não po 

de ser descartada . 

A figura IV-16 mostra a constante de relaxação \ em 

função do inverso da temperatura Kelvin. Se a relaxação for 

300 250 200 100 T(°C) 
r 

I/T(IÓV) 
Fig. IV-16: Constante de relaxação x em função do Inverso da 

181. temperatura para o 

se cúbica). 

Ta no hidreto de hafnio (f£ 
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causada por difusão então, para os casos extremos de alta 

baixa freqüência de pulo W dos átomos que estão difundindo, 

existe uma relação simples entre \ e a freqüência de pulo. 

Se W << o)Q então X a W ^01 81* 

Se W.>> uQ então A a <«?> W"1 (Wi 73* 

Na prática, tais proporcionalidades permanecem vali -

das para W <_ 10 8S _ 1 e H <_ 109S"1, respectivamente*01 81 *. Na 

região intermediária a relaxação se traduziria por um número 

muito elevado de constantes de tempo \~ . 

Supondo que W possa ser descrito por uma relação do 

tipo lei de Arrhenius, podemos escrever: 

o 

Como, na região de temperaturas baixas, A ê proporcional a W, 

» . x„ ,-í/» 

A energia de ativação pode então ser obtida da inclinação da 

reta inA « f(«) mostrada na figura IV-16. 

0 resultado obtido foi: 

E • (0,43 - 0,05) eV 
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Experiências de relaxaçao realizadas por ressonância 

nuclear magnética em nossa amostra' a ' fornecem os valo

res: 

E = 0:',3 eV (obtida a partir de T ^ e 

E = 0,46 eV (obtida a partir de T2) 

Existem, relatadas na literatura, algumas medidas da 

energia de ativação da difusão, feitas por ressonância nu

clear magnética em hidretos de háfnio não estequiomêtricos. 

Weaver*We 7 4) obtém o valor Efl = (0,55 - 0,05)eV para 

o HfH. 7 cuja estrutura é cúbica de face centrada. 

Khodosov et ali* ' obtêm valores da energia de 

ativação que dependem da concentração de hidrogênio: 

Para HfH] 5 3 E = (0,66 - 0,04)eV 

HfH1 8 4 E = (0,47 * 0,03)eV 

HfH, 9 8 E = (0,81 - 0,06)eV 

Pope e outros* ' encontram valores que são inde -

pendentes da concentração de hidrogênio: 0,64eV obtida atra -

vês de T, (sistema de referência do laboratório) e 0,55eV ob

tido, através de T, (sistema de referência girante). Pope e 

outros argumentam que a dependência com a concentração obtida 

por Khodosov e outros se deve ao fato de que eles não introdjj 

zlram correção para a contribuição dos elétrons de condução 

na relaxaçao. Eles esclarecem que o resultado obtido, a par -

tlr de T. , i mais confiável porque neste caso a região de 
• P 



temperatura, em que ocorre mínimo em T, ,i tal que a contri -

buição eletrônica i desprezível. 

Usando o modelo estocãstico de Slume para descrever a 

relaxação de spin, Baudry-Boyer^ ' mostram que a relação 

A(W) desvia da 1 inearidade, observada, na região assintotica de 

difusão baixa,quando a freqüência de pulo aumenta. Assim, a 

energia de ativação que determinamos por correlação angular 

perturbada ê menor do que a que seria obtida a partir de da

dos assintõticos no regime de movimentos difusivos de frequin 

cias baixas. 

As considerações acima nos levam a concluir que exis-

te um bom acordo entre as energias de ativação para os pulos 

dos prõtons medidas por Correlação Angular Perturbada e por 
• 

espectroscopia R.M.N. 

Neste momento, devemos nos perguntar se a presença do 

181 

Ta como impureza nao teria alguma influencia no movimento 

local dos átomos de hidrogênio. Medidas de espectroscopia de 

neutrons quase elásticos emniõbio hidrogenado indicam que o 

efeito de armadilhamento dos hidrogênios devido ãsimpurezas 

lMa 83) 

substitucionais de V ou Cr ê bastante pequeno* '. Por ou

tro lado, Matsumoto* ' fez a suposição de que os átomos 

de hidrogênio se movem rapidamente em torno dos átomos de V 

nas ligas Nb, V hidrogenadas. Est.a suposição foi necessária 

para explicar os desvios observados nas linhas de ressonância 

magnética nuclear abaixo da temperatura ambiente. De acordo 

com o modelo de Matsumoto, os prõtons se moveriam rapidamente 

entre as 24 posições equivalentes em torno da Impureza de V 

sem quebrar a ligação V-H. Vamos Imaginar que uma situação se 
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•elhante ocorra proximo I impureza de Ta no HfH . A tempera -

tura alta, não se deve esperar contribuição adicional ao gra

diente de campo elétrico em virtude do movimento rápido dos 

hidrogênios. Entretanto, 5 medida que a temperatura diminui,a 

rapidez dos pulos dos hidrogênios armadilnados deve cair para 

valores observáveis por correlação angular perturbada. ExpeH 

ências realizadas a 77K e 4,2K não indicam mudanças significa^ 

tivas nos espectros de C.A.P. com relação aqueles medidos â 

temperatura ambiente. Não foi observada variação na distri

buição das freqüências de interação quadrupolar. Estas obser

vações demonstram que, dentro da escala de tempo da C.A.P. do 

181 

Ta, a configuração dos átomos de hidrogênio em torno do 

núcleo sonda não muda; isto ê, permanece estática e desordena^ 

da entre 4,2K e 300K. Entretanto, a configuraçTo real dos ãto_ 
181 

•os de hidrogênio na vizinhança do Ta dificilmente poderia 

ser obtida dos dados de acoplamento quadrupolar. 

Se a relaxação observada por C.A.P. for devida aos 

pulos dos átomos de hidrogênio na estrutura de defeito da fa

se cúbica do hidreto de hãfnio, então se considerarmos uma a-

mostra na qual o número de lacunas de hidrogênio seja bem me

nor, devemos esperar qua o tempo de pulo aumente e consequen

temente o efeito de relaxação seja inibido. Com a finalidade 

de testar esta hipótese realizamos medidas de Correlação Angjj 

lar Perturbada utilizando uma amostra tetragonal do hidreto 

de hãfnio, cuja concentração de hidrogênio é próxima 3 da com 

posição estequiomêtrica. 

Neste ponto, devemos salientar que Rasera e outros 

* ' estudaram, por Correlação Angular Perturbada, ut111 -
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na região de temperaturas de 20 a 588K. Eles observaram inte

ração quadrupolar estática em todas as temperaturas, indican

do a ausência de difusão significativa nestas temperaturas, 

dentro da escala de tempo da técnica (0,1 sec). 

As figuras IV-17, IY-18 e IV-19 mostram o parâmetro 

da correlação angular A,(t),medido ãs temperaturas de 100°C, 

224°C e 280°C, para o hidreto de háfnio na fase tetragonal.As 

curvas foram ajustadas supondo-se a presença de interação qua. 

drupolar estática. Não observamos efeitos de relaxação. Isto 

quer dizer que a difusão de hidrogênio é muito lenta para ser 

vista por Correlação Angular Perturbada. 

Os parâmetros de ajuste foram: 

»0(Mrad/S) n * 

201 - 18 0,5 - 0,1 0,25-0,08 

184 - 13 0,43 - 0,05 0,35-0,02 

153 - 9 0,41 • 0,06 0,39±0,02 

A estrutura cristalina da fase tetragonal, como dete£ 

minada por difração de neutrons e de raios-X, é uma estrutura 

de face centrada com os hldroginios ocupando interstícios te-

trahédrlcos. Para o composto estequiométrico deveríamos espe

rar 'simetria axial. A não estequiometria deve resultar em es_ 

trutura de defeito abaixando a simetria local na esfera de co 

ordenação do átomo de Hf. Para o composto HfH haveria a 
1,97 

probabilidade Igual a 0,11 de se ter uma vacância entre as 8 

posições de vizinhos mais próximos para o hidrogênio. 

Rasera e outros' ' observam que, no caso da fase 

T°C 

100 

224 

280 
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tetragonal do hi dreto de zircõnio, a dependência da freqüên

cia de interação com a temperatura pode ser expressa atra -

3/2 
ves de uma função linear de T . 

A figura IV-20 mostra a freqüência de interação qua-

- 3/2 - 181 
drupolar em função de T para o núcleo de Ta no hidreto 

de hafnio na fase tetragonal. Podemos ver que, também neste 

3/2 
caso, a dependência de •» com T poderia estar sendo obede 

cida. 

220 

P 

5 
180-

140-

10$ 
8 12 16 

T^K^IO ) 

mm Fig. IV-20: Freqüência de interação quadrupolar em função 

de T 3/2 
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CAPITULO V 

RELAXAÇXO DIELETRICA E IHPEDANCIHETRIA 

V-l DERIVAÇÃO MACROSCÓPICA DA EQUAÇÃO DE DEBYE 

Se UM Material dielêtrico for colocado em um campo 

elétrico externo constante, por exemplo entre a» placas de unca 

pacitor plano de área A, aparecerão no dielêtrico cadeias de 

dipolos orientados paralelamente ao campo. 0 vetor polariza

ção elétrica ê definido de tal Maneira que seu módulo é dado 

por: 

«a: 
- + ' - • - + 
- + - + - + 
- • - • - • 

- + - • - + 
- + - • - • 

: q 

q' 

onde q' e a carga de polarização que se relaciona, coma carga 

livre das placas, q * kC V, pela relação: 

9' • q ( 1 - - ) 
k 

sendo k a constante dielétrlca. 

Então, p . S ( 1 - I ) 
A k 
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t como, pela lei Gauss» keQ / E . dS - q 

ven p - c 0 kE ( 1 - - ) ou 
k 

Ps ' eo ( ks ' ]> f í*-1) 

introduzimos o Tndice s para indicar que estamos considerar) 

do que o campo aplicado i estático. 

Para tensões dependentes do tempo, a resposta do capa_ 

citor, em termos de carga, apresentará um atraso em relação ã 

tensão. Este atraso ocorre porque o deslocamento de cargas em 

um dielétrico sempre demanda algum tempo, uma vez que e > 1. 

Isto posto, um capacitor contendo dielétrico se comporta de ma_ 

neira análoga a um circuito RC, e, em alguns casos, como um 

circuito RCL. Isto significa que, assim como a impedância, a 

constante dielétrica deve ser uma função complexa. 

A equação (V-l) da a relação entre P_ e E no equi_ 

líbrio. Se E variar com o tempo, P num dado instante será 

diferente de P_(E). Para obtermos a expressão para k(u>) va

mos fazer a suposição que P*(t) está variando numa taxa propojr 

clonal ã dlferçnça entre P$ e P(t)' ', ou 

•• 

T Éüll s p . p(t) (V-2) 
dt $ 

Alguns dielítrícos possuem dipolos elétricos permanen_ 

tes devido ã distribuição de cargas assimétricas nas moléculas. 

Tais dipolos sofrem a ação de torques quando na presença de 
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campo elétrico externo e tende* a se orientar na direção do 

campo. Designaremos por P_ a polarização resultante desta 

orientação. 0 dielitrico também pode ficar polarizado em vijr 

tude de o campo elétrico deformar a nuvem eletrônica, criando as_ 

sim um dipolo elétrico não permanente. Esta polarização é cha_ 

nada de eletrônica. A polarização eletrônica responde ã varia_ 

ção de campo externo num tempo desprezível. Será designada por 

Pw. A fim de explicitar estes dois mecanismos de polarização, 

vamos reescrever, em termos escalares, a equação (V.l) como 

k - i - !s_L!= 
* « ^ .. (v-3) 

Pw é também chamado de polarização ótica e define a constante 

dielétrica Ótica km: 

Ao aplicarmos um campo elétrico variável no tempo a um 

dielétrico, P^ÍE) responde instantaneamente, enquanto PQ res_ 

ponde de acordo com a equação: 

d PD 
T — £ - - PJ - PD (t) (V-4) 

dt 

onde Pi é o valor de equilíbrio para E(t), isto é, o valor 

que Pp atingiria se o valor Instantâneo de E(t) fosse apll, 

cado por tempo infinito. Reescrevendo a equação (V?3) ..para Pi, 



87 

c levando na equação (V-4) vem: 

t — • P0(t) * (ks - k j c0E(t) (V-5) 

dt 

Esta equação é análoga ã equação de carga de um capa

citor em série com um resistor. 

Para um campo oscilante, 

E*(t) = E Ae
f w t , 

a solução geral da equação (V-5) pode ser expressa em termos 

do complexo PD(t), 

PD(t) « k e ° + c0 ( — 5 , E O e
1 w t (V-6) 

1- + i«x0 

onde k caracteriza a polarização inicial. 0 primeiro termo 

decai exponencialmente com o tempo, sendo portanto transiente 

e por isso não será levado em conta daqui para a frente. 

Vamos definir a constante dieletrica complexa 

k (w) - km - - D 

cQE (w,t) 

Podemos concluir da equação (V-6), por simples Inspeção: 

k*(«) - k. - * " " (V-7) 

1 • Í«TA O 
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Atendendo-se i notação 

k*(»? * k'(w) - ik-(w) , vem 

k$ - k_ 
k'M * k. • ~ - (V-8) 

1 • * V o 

k. - k 
k"(») = - -5 = «r (V-9) 

1 • •» T
0 

o 

As equações (V-8) e (V-9) são chamadas de equaçãc de 

Débye uma vez que elas foram obtidas por ele para gases pola

res e soluções diluidas de lTquidos polares mas têm sido muito 

aplicadas para líquidos polares puros' ° '. Nesta teoria a 

diferença entre os valores k e kB é atribuída ã polarização 

dipolar.' X orientação de moléculas polares num campo alterna

do opõem-se os efeitos da agitação térmica e das interações nu> 

leculares. Este efeito é levado em conta imaginando-se que as 

moléculas sejam esferas rígidas imersas em um meio viscoso. 

A figura V-l mostra as partes real e imaginaria da 

constante dielétrica em função da freqüência. Observamos que 

ela decresce do valor estático k$1 para freqüências baixas, 

•ti o valor limite km, para freqüências altas. A região in

termediária de dispersão anômala apresenta um pico de absorção 

na parte imaginaria da constante dielétrica (linha contínua na 

figura VI-1). 

Freqüentemente ocorre<Co 41> *"• 0$ valore$ W**™ 
tais não se ajustam perfeitamente as equações (V-8) e (V-9); apre 

sentam a mesma simetria logarítmlca, mas têm a região de dis-
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persão «ais alargada e o pico de absorção «ais baixo, como mos_ 

trado na curva tracejada da figura V-1. 

OOi Qi 10 10 wfiOO 
FIG. V-1: Fcr-.i: 'e?' t isrs-:r.êrit ca c:r.í-.inte dielétrica. 

As linhas continua representam o comportamento 

.previsto pela equação de Debye. As linhas traceja 

das Indicam o comportamento observado experimen -

talmente. 

V.2. REPRESENTAÇÃO DOS DADOS DE DISPERSÃO 

O tipo de representação mostrado na figura V-1 não i o 

Mais adequado para se analisaremos dados experimentais. A maneja 
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r» aais conveniente ? obtida através da representação nua di± 

graaa de Argand na qual se faz ua gráfico da parte iaaginãria 

da constante dielêtrica coaplexa versus sua parte real» cada 

ponto sendo característico de uaa freqüência. Esta representa. 

ção ê chaaada de diagraaa de Cole-Cole. « 

2 

Fig. V-2: Diagraaa de Cole-Cole. 

Para ua dielétrico que obedeça ã equação de Debye, o 

lugar geoaitrico dos pontos no diagrama de Cole-Cole e ua seai-

cTrculo, coao pode ser facilaente verificado eliainando-se » 

nas equações V-8 e V-9 

k • K 2 2 
( k'(«) - $ » " ) • ( k-(«) ) - I ( k$ - k„ ) (V-10) 

A equação (V-10) é a equação de uaa circunferência cen 
k - k " 

trada no eixo real e de ralo - S - ^ — - (Figura V-2). 

Podemos ver facilmente da equação V-7 que ela pode ser 

escrita na forma 

u • v • kf - k. 
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onde k* - k„ 

v « i«T
0(k(M)- k.) 1»|TU. 

As quantidades u e v , consideradas como vetores 

no plano complexo» são perpendiculares entre si; sua soma sen

do igual ao número real k - km. 0 valor máximo da parte \m» 

ginãria í obtido para a freqüência tal que 

. o o 

V-3 RELAXAÇAO NXO IDEAL 

Experimentalmente verifica-se que freqüentemente os 

valores medidos da constante dielétrica*tanto para líquidos 

quanto para sol idos,não são consistentes com um semi-circulo nu 

ma representação de Cole-Cole mas sim com arcos de circunferêrt 

cias. cujos centros estejam rebaixadas em relação ao eixo real 

(figura V-3). 

fig, V-3: Representação da constante dielétrica no plano de 

Argand 
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Cole I Cole* ' «ostras que a expressão 

* - • " . • 

ks.- ". 

1 • (ÍWT) (1-a) 
(¥-11) 

representa o lugar geoaetrico de arco de circunferência coa o 

centro rebaixado. 

Os números coaplexos u e v são definidos de ta l 

•aneira coa u • v = k$ - km ( f igura Y -3 ) . Segue-se que: 

u = k - k# 

* 1-a 
v = (k - k j ( i w r ) (V-12) 

De considerações geométricas pode-se ver que o íngjj 

Io entre os vetores u e v no plano coaplexo é independente 

da frequincia e vale (1-a) ̂  . 

Das equações (V-10) podeaos escrever 

u <<%> 

l-o 

Assim, a representação grafica de In I -
I u 

e uaa linha reta de inclinação (1-a). 

(V-13) 

em função de lnu 

As partes real e imaginária k' e k" da constante di£ 

l i t r i c a são dados por 

* ' - k . ^ (k s - fcj 1 1 • (*n0 )1 ' t tsen(ttT/2) | 

1 • 2 ( W T 0 ) 1 " ( * senai»/2 • ( « T 0 ) 2 ( 1 ' a ) 

(V-14) 
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(ks - k.) («O^cosaw/Z 
k- , 1 Ü 2 (V-15) 

1 • 2U-T0)
1"a+ senan/2 * («T o)

2 ( 1" a ) 

3 valor máximo de k" sendo obtido para « = « > » - ! -
0 To 

Pode-se ver que as equações (V-14) se reduzem is ex
pressões de Debye (equações V-8 e V-9) para a = 0. Para a > o, 
a região de dispersão ê alargada e o valor máximo de k" para 
** = uo s T~ àecresce. 

o 

0 desvio observado entre a relação de Debye e as expres

sões (V-14) e (V-15)pode ser interpretado como sendo devido a uma 

distribuição de tempos de relaxação T. A largura da distH 

buição está associada ao valor de a* '. 

V-4 REPRESENTAÇÃO DE IMPEDANCIA COMPLEXA 

íBa 69 J Bauerle1 ' utilizou um método análogo ao de Co-

le-Cole para estudar a condutividade iõnica no sistema zirc£ 

nia-itria. Ele precisava de uma técnica na qual a corrente 

através da célula fosse muito baixa para evitar reações de el£ 

trodo irreversíveis, efeitos de aquecimento e fosse ainda ca

paz de resolver os vários tipos de polarizações que podem ocor

rer dentro da amostra. A saída que ele encontrou foi a de eŝ  

tudar a impedancia (ou admitância) de uma célula eletroquTmi-

ca* contendo o sistema zircônia-itria como eletrólito, em fun 

çao da freqüência, com baixa amplitude de corrente alternada. 

Os resultados experimentais são analisados num diagrama do tj_ 

po Cole-Cole: representa-se a parte imaginária da impedancia 

complexa em função da parte real. 
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V-5 RELAXAÇAO DE CONDUÇÃO 

A expressão para a impedância complexa associada a 

um certo material de seção reta S e comprimento t foi obtida 

por Ravaine^Ra 76^. Sua linha de raciocínio está descrita abai

xo: 

Vamos supor que o material esteja submetido ã ação 

de um campo alternado da forma 

£ * t eiut 

Introduzindo o vetor deslocamento elétrico 

D = ke E , podemos escrever: 

"i «•? dD (V-16) 

Ti ou 

J = oE + ike0ü)E 

onde j ê o vetor densidade de corrente » 

o = o(x,y,2) é a condutividade Õhmica 

e k é a constante dielétrica estática.desde que a frequên 

cia de oscilação do campo seja menor do que a freqüência na 

qual ocorre dispersão na constante dielétrica. 

A diferença de potencial nos extremos da amostra se 

rã dado por: 

1 

AV • / ? . dí • / E dx , supondo-se que o campo eletr£ 

0 

co seja aplicado ao longo da direção x. 



95 

Então: 

AV * f ±JJL 
a • ie kw o 

Supondo que a seção reta S seja constante ao longo de todo o 

comprimento e lembrando que i - / j . dS, virá que a impedin-

cia - Z sera dada por: 

1 

Z = ^ » l / dx 
1 

JL / T dx 
(V-17) 

i S Q o • ikc0« kcoS 0 . 1 • ÍOT 

cok - . " 
onde T - e por definição o tempo de relaxaçao de condu-

o 
ção. 

Supondo-se que o meio seja homogineo. 

So 

1 

ikc w 
( 1 • ) 

1 + iuRC 

1 + iUT 
(v-ifi) 

Esta é a equação para a impedãncia complexa obtida por Ravaine 

para um meio linear, homogineo, isotrópico e que obedeça ã lei 

de Ohm. Observamos que ela i formalmente igual ã equação de 

Debyè para a constante dielétrica complexa de gases polares e 

soluções diluídas de líquidos. 

A equação V-18 pode ser escrita em termos das partes 

real e imaginária da impedãncia complexa. 
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Z * I Z I cose • i | Z |sen8 = Z' • iz" 

COB 

2 
Z' * K e Z" - **̂ R 

1 • «2R2C2 1 • w2R2C2 

Elininando-se M ea Z' e Z" , vea: 

Z"2 • Z'2 - Z'R = 0 

que ê a equação de ua circulo de ra?o R/2 con o centro en 
D 

Z' = - (figura V-4c). Assia, se representamos a parte inagi-

Z 

nãria ea função da parte real da iapedãncia coaplexa nua dia

grama do tipo Cole-Cole, o lugar geométrico dos pontos para as 

várias frequincias será un seai-cTrculo. 0 valor aãxiao de Z" 5 
obtido para w = u tal que w = — . 

0 ° RC 

No caso geral, en que o «eio não seja homogêneo, ha_ 

verá una dispersão no tenpo de relaxação. Neste caso a rela

ção V-17 seria substituída por: 

Z . JL_ /' SN" 
kc0S 0 l • jwx 

em que 6(T) é uma função de distribuição da variável T. Ela 

deve satisfazer ã condição de normalização / G(T) dt « 1 
0 
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V-6 CIRCUITOS EQUIVALENTES 

Consideremos um resistor de resistência R e um ca

pacitor de capacitância C ligados em paralelo. A impedância 

desta combinação é dada por: 

I c - + iwC .'. Z « -

Z R 1 + io>RC 

Esta é a equação (V-18). Então a obtenção de um semi-cTrculo 

no plano de Argand pode ser associado a um circuito RC parale_ 

Io (Figura V-4c). 

A representação gráfica da parte real em função da 

parte imaginaria da impedância complexa de outros circuitos e£ 

volvendo combinações de resistores e capacitores dã lugar a oiu 

trás curvas no plano de Argand como está mostrado nas figuras 

V-4e V-7. Grosseiramente podemos dizer que cada semi-cTrculo 

correponde a uma combinação de elementos RC bem localiza-

d o s(Ba 69) e 

V-7 DIAGRAMA DE IMPEDÂNCIA COMPLETO 

Em geral, uma célula com eletrõlito sólido é um sis_ 

tema'no qual vários processos físicos contribuem para a comport^ 

mento elétrico. As principais contribuições para a impedância 

sao: 

1 - impedância do corpo do eletrõlito 

2 - Impedância da Interface eletrodo - eletrõlito 
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(a) íb) 

R 

R r 

(c) 
R 

— i W 1 
1 II 

X ^ ^ v v c 

R r 

r 
< w 

r 

c 

r 

W R2 

n ' 
R, (R,*R2) Z' 

(e) 
C2 

L-iv-i LwJ 

R, (R,*R2) Z' 

Fig. V-4: Circuitos elétr icos envolvendo resistores e capaci. 

tores e as representações das impedâncias no piano 

complexo 
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3 - Impedãncia dos cabos 

4 - impedãncia da célula vazia. 

Experimentalmente a observação de mais de um semi-

circulo num diagrama de impedãncia complexa é interpretado co 

mo representando a discriminação dos vários processos de rela_ 

xação que podem ocorrer dentro da amostra. Os semi-cTrculosse 

rio bem discriminados se as freqüências dos topos dos semi-

clrculos diferirem de duas ordens de grandeza. Caso contrário 

teremos a superposição destes semi-circulos. 

A figura V-5 representa um diagrama de impedãncia 

t Kl 811 
completo com as várias contribuições l '. Os dois semi-

cTrculos da direita (freqüências baixas) representam fenõme -

nos associados a eletrodo- enquanto que os dois semi-cTrculos 

da esquerda (freqüências altas) representam fenômenos de ele-

trólito. Dos dois semi-cTrculos representando o eletrõlito, o 

de freqüências mais baixas tem a ver com fenômenos intragranu 

lares enquanto o outro esta associado com efeitos que ocorrem 

nos contornos de grãos. A resistência medida pela interseção 

do primeiro semi-cTrculo com o eixo real e a condutividade 

calculada a partir dai são chamados resistência e condutividjj 

de intragranulares. A resistência medida pela interseção do 

29 circulo com o eixo real indue efeitos bloqueadores dos 

contornos das juntas de grãos e efeitos intragranulares. £ o 

valor que seria obtido se estivesse sendo usado um método de 

medida de resistência a corrente contínua. 
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•l«trc4o 

Figura V-5 - Diagrama de impedãncia completo de uma célula sj_ 

métrica utilizando pastilha sinterizada como ele-

trólito. 

V.8. COMPORTAMENTO NAO IDEAL 

Os dados experimentais freqüentemente traduzem um com

portamento não ideal: o centro de semi-cTrculos apresenta-se 

rebaixado em relação ao eixo real ou então aparecem esporas c£ 

roo mostrado na figura V-6. 

Figura V-6 - Semi-circulo rebaixado e espora 

Esporas inclinadas de 45 ou semi-cTrculos com os cen

tros rebaixados de. 45° (figura V-7) são interpretados em ter

mos de processos associados i difusão de Tons. 0 circuito elé

trico correspondente, a impedãncia de Warburg, é indicada por 



101 

1 T 
•»—\/\/ '- e está mostrado na figura V-7.Neste caso.o mõculo da :-=e-

dincia efetiva será da forma1 1 . 

RT 1 
2 2 

n'F D. ( «D) 
1/2 

(V-18) 

onde ? ê a densidade da espécie iônica móvel, 

D é o coeficiente de difusão, 

R a constante dos gases, 

T a temperatura absoluta e 

n o n9 de elétrons envolvidos na reação 

Nesta expressão as partes real e imaginaria são iguais, ambas 

dependendo de / w . 

(o) 

R R R 
-Vv—r—W—r-Vir—I 

z=c == c zjzc °^AH> 

2" W 

(b) 

••\/\£-o 

r 

íc) 

F1g. V-7: Impedância de Warburg e semt-circulo rebaixado de 

45< 



102 

Arcos de círculos rebaixados numa representação ara 

f ica da inpedincia complexa, são frequentementes interpretados 

em termos de uma distribuição de tempos de relaxacão -Isto ê f e^ 

to por analogia com diagrama de Cole-Cole cara a constante 

d i e l é t r i c a . A expressão anal í t ica para cada arco de círculo 

i dada por: 

2*(v) Vi + n n-1 

1 + ( i w T « ) 1 " a n 1 o 

(V-19) 

Experimentalmente, se pudermos traçar com a ajuda de 

um compasso arcos de círculos sobre os pontos experimentais, 

então Z e 2 , serão obtidos das interseções do arco com o 

eixo real. 0 valor de a é obtido a partir da inclinação da 

reta 

log 
u 

( 1 - a R ) log u (V-13) 

No caso de semi-cTrculo associado ao eletrõlito, a„ se relacio 
n — 

na ã não homogeneidade da amostra. 

Jonscher* ' propõe interpretação diferente pa^a 

os arcos de círculos rebaixados ou para as esporas. Ele intro 

duz o conceito de capacitor não ideal para o qual a susceptibj^ 

lidade elétrica seria dada por: 

1 - i cot ( 21) 
2 

n-1 
w {V-20) 

em que A é uma constante e n e positivo e menor do que 1. 

De acordo com esta equação, a razão entre a parte real e a par 
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te imaginaria da susceptibilidade ê independente da frequii . - a;i 

que está em completo desacordo com a teoria de Oebye, para 3 

qual esta razão vale *IT. 

A expressão de Jonscher para a susceptibilidade elé

trica leva a expressões para a impedãncia complexa que, z-~rd 

freqüências baixas apresentam a parte real proporcional ã ::r 

te imaginária, 

•»' 7 " 

enquanto para freqüências a l t a s , 

1 

Z" *{l') 2~n 

A combinação de capacitores não ideais com resistores 

e capacitores ideais leva "às "esporas" e semi-círculos rebaj^ 

xados nas representações de impedãncia e admitãncia. A f igura 

V-8 i l u s t r a estas combinações. 

V-9 CONTORNOS DE GRÃOS X DIP0L0S ELÉTRICOS 

Devemos lembrar que se em um d i e l ê t r i c o ex is t i rem 

dipolos que possam se o r i e n t a r sob a ação de um campo e l é t r i c o , 

então no espectro de impedãncia, representado num diagrama do 

t ipo Cole-Cole , teremos semi-c í rculos que são indistinguTveis fo 

queles obtidos se se t ratasse de e f e i t o s associados as juntas 

de grãos. Estes e f e i t o s são c a r a c t e r í s t i c o s da associação de uma 
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resistência em paralelo com um capacitor No caso anterior os 

dipolos fariam o papel da resistência. 

1 
| 
Sá 

logW— 

1st 
x 

T — 

Fig. V-8: Constante dielétrica, impedância e admitância de 

um capacitor não ideal definido pela equação V-20. 
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CAPITULO VI 

ESTUDO DA CONPUTIVIDADE PRQTONICA NO 

Dl-ACIDO FOSFORICO DE POTÁSSIO (KDP) 

VI-1 INTRODUÇÃO 

A estrutura do KDP (KH-PO.), Mostrada na figura 

YI_l(LB 6 8 ) f g constituída de tetrahedros P04, arranjados ea 

canadas, unidos entre si por ligação de hidrogênio* '. Ca_ 

da grupo PO. ê circundado tetrahedricamente por outros qua

tro grupos P0 4*
S L 4 1 K 

As ligações de hidrogênio são aproximadamente perpen 

(Bi 681 
diculares ao eixo C (figura VI-2v ' ) . Cada ligação possui 

dois sítios de equilíbrio e há apenas um hidrogênio em cada 

uma. Em situação normal, existem, em média, dois hidrogênios 

associados a cada grupo P0« , constituindo o anion H-POV, a 

neutralidade de carga sendo assegurada pelo cátion potássio. 

Existem seis maneiras de se arranjarem 2 prõtons nas quatro po 

siçoes de equilíbrio. Nem todos os arranjos são energeticamen 

te equivalentes* L '. Em particular, os arranjos associados 

a um prõton próximo a oxigênio da parte de cima do tetrahedro 

P04 (isto é na direção + c) e outro próximo a oxigênio da 

parte de baixo têm energia mais alta do.que aqueles com ambos 

os hidrogênios próximos a oxigênio da parte de cima e de baixo 

do tetrahedro (isto í, momento de dipolo na direção i c). Esta 
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K H2 P 04 

Fig. VI-1: Estrutura do KH2P04 

M, ;H, 

c 

Fig. VI-?: As quatro ligações de hidrogênio associados ao 

grupo fosfato PO. 
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última situação predomina na fase ferroelêtrica de baixa tempe 

ratura. Quando a temperatura aumenta, começa a haver perda na 

polarização espontânea, até que eventualmente ela atinge o va 

lor zero, ocorrendo então a transição para a fase paraeletri 

ca. 

Experiências de ressonância em deuterio mostram uma 

única linha de ressonância na fase paraeletrica e duas na fa 

se ferroelêtrica. Isto indica que o deuterio se move rapidámen 

te de uma extremidade a outra da ligação de hidrogênio na fase 

paraeletrica* '. Temperaturas de transição diferentes pa_-

ra o KDP hidrogenado (121 K ) e deuterado (222 K) sugerem um 

processo de tunelamento do prõton entre os mínimos de poten

cial na ligação de hidrogênio, o que é confirmado por experiêii 

cias de difração de neutrons*61 75» 6 R 70). 

VI-2 PORTADOR DE CARGA 

Existem vários trabalhos que evidenciam que a condiu 

çao no KDP se faz por transporte de protons. Croce & Cigma* ' 

mediram o número de transferência a 293 K concluindo que a con 

(SC 62\ 
dução no KDP ê unicamente protônica. Schmidt* ' chega 

S mesma conclusão medindo a quantidade de gás desenvolvido na 

passagem de corrente elétrica através de monocristal de KHgPÔ . 

V N 3 MECANISMOS DE CONDUÇÃO 

0'Keeffe e Perrlno*0 K 67^ discutem a condutividade 

do KDP, medida utilizando-se corrente continua, como proprie 
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dade intrínseca uma vez que obtiveram o mesmo valor para a con 

dutividade para amostras de diferentes proveniências. Eles pro 

põem um modelo para a condução protônica no KDP baseado na mi 

gração dos defeitos D (ligação duplamente ocupada) e L (nenhum 

prõton na ligação). Cs passos estão esquematizados na figura 

VI-3. 

Blinc e outros* ' propuseram um modelo no qual o 

grupo H? P^4 p o d e 9 i r a r e m torno de qualquer um dos eixos de 

ordem 3 do tetrahedro P0*. Eles consideram que o transporte 

dos protons consiste de duas etapas básicas; a translação do. 

prõton ao longo da ligação 0-H...0 e uma rotação do grupo 

HpPOj. 0 movimento translacional do prõton entre os mínimos 

na ligação 0-H...0 é um processo muito rápido e seria respoii 

sãvel pela relaxação dielétrica enquanto que a rotação e lenta 

e domina na condutividade a tensão continua* '. 

íSH 771 
Sharon & Kalia v ' discutem a rotação do grupo 

P0* e concluem que apenas as rotações em torno dos eixos de 

ordem 3 que contém hidrogênio.covalentes são possíveis. 

VI.4. MEDIDAS DE CONDUTIVIDADE 

Existem várias medidas de condutividade do KDP realj_ 

zadas na região de temperatura compreendida entre a temperatura 

ambiente e aproximadamente 200°C. Na maioria dos casos tra_ 

ta-st de medidas utilizando-se monocristal e corrente contínua. 

íBR 70 \ 
Como excessão, temos o trabalho de Bradley e Munro* '. Eles 

utilizaram amostras policristalinas compactadas e as medidas 

foram feitas a várias pressões» a freqüência fixa de 1592 Hz. 

0 uso de corrente contínua pode acarretar efeitos de polariza_ 
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%TJd^ (movimento de prôton na ligação) 

O 

HPO4 

« 3 ^ ^ 

(HPO^, hyOJ) • H ^ - HPOj • (hyO^.M) 

- ww + Hf*A 

PL jff . P ^ CL yr (migração do Ton através do movimento 
^ f f \yy do proton na ligação envolvendo a for 

\ x / mação de defeito M) 

HP04
a 

(hyO^.H) - H2P04 • L • D 

^. ~\tf~ (pulo de prõton entre duas ligações de 
Y^HjPo, i« mesmo tetrahedro criando um par de 

~^<\jf> < \ v / > defeitos L e 0 e removendo o defeito 

HP04 ' 

V°« 
p f c f ~ ~ ^ f ~ ~ (H3TOÍ + H2P04 * ( H 2 r o 4 ^ + H 3 P 0 i > 

(movimento de prõton na ligação crian
do o defeito M, como na etapa 2) 

HPQ,' 

H3PO, 

o. «p ~» n n (pulo de prõton entre duas ligações em 

• ^ L W o tf vX/ c um mesmo tetrahedro removendo un defej_ 
_\g to M e deslocando o defeito D) 
MPQ,' 

Fig. VI-3: Etapas de uma seqüência possível de pulos, partir^ 

do de um cristal perfeito 
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Ç Í O C O M observado por Harris * '/ella' '; a condutividaae 

decresce de ua valor inicial, quando o campo é ligado, a ua va 

lor final de equilíbrio. 

Em todos os trabalhos, observa-se que a condutivid± 

de ê ua processo ativde teraicaaente e que satisfaz a equação 

do tipo de Arrhenius: 

o * o0 e"
E / K T (VI-1) 

0 valor da condutividade varia bastante de autor para autor -

tabela V-l. 

0'Keeffe e Perrino*0'* 67* observaa ua "joelho" (mu 

dança na inclinação) na reta de logox — , coa ua auaento da 
T 

energia de ativação, para temperaturas superiores a 180 C. 

Isto foi inicialaente interpretado coao refletindo si-

•ultaneaaente a foraação téraica de novos portadores (iõns e 

defeitos D~L) e sua migração. Este ponto de vista foi poste

riormente modificado* '. A mudança na inclinação obsejr 

vada ea aaostras deuteradas foi desta vez identificada com 

transição de fase. Grinbcrg « outros* ' observaa variação 

brusca na constante dielitrica do KDP por volta de 180°C. Ac± 

aa de 180°C a constante dielitrica tea o aesao valor tanto pa_ 

ra o KH2PO. quanto para o KD.PO. indicando que provávelme£ 

te não exista aais túnel amento na ponte de hidrogênio. Harris 

ft Vella também observaa audanças na inclinação da reta logox-. 

Entretanto, em suas medidas, isto se dá ã temperatura de 

100°C. 0 aumento na energia de ativação £ atribuído ã forma_ 

ção térmica de defeitos L. Este defeito é formado quando um 

proton, pulando de uma ligação de hidrogênio, se associa com 

oxigênio resultando molécula de água. 0'Keeffe ft Perrlno ref 

llzaram as medidas com as amostras submetidas a pressão de va-



TAÜLLA V I . 1 - fteDIDAb Ot CONOUUVICr.UL NU • M_t"ü 

Autor 

Brandiey & Munro 
(1592 Hz) (BR 70) 

0 'Keef fe 4 Per r ino 
(0 'K 67 

0 'Keef fe & Per r ino 
( C r i s t a l dopado com 
s u l f a t o (0 'K 67) 

0 'Keef fe & Per r ino 
(deuterado) 

Schmidt & Vehl ing 
(Sc 62) 

Har r i s & Vella 
(HA 73) . 

Harris * Vel la 
(HA 66) 

Kutub e out ros 
(Ku 86) 

Shanmugham e out ros 
(SH 81) 

Sharon & Ka l ia 
(Sh 77) 

Direção 

Pó 

J_C 
I I C 

1 C 

xc 

11 C 

I I C 

I I C 
_LC 

I I C 

I I C 

E i (eV> 

(abaixo do " j o e l h o " ) 

0,57 

0,55 i 0,01 
0,55 t 0,01 

0,52 i 0,01 

0,53 ± 0,01 

0,58 í 0,02 

0,53 ± 0,02 

0,6 
0,61 

0,52 

0,6 

0,76 

Temperatura 

QC 

60 < t < 220 

-35 < t < 1 8 0 
- 3 5 < t < 1 8 0 

t < 102 

-80 < t < 90 

t < 100 

5 0 < t < 90 
50 t 115 

30< t < 1 1 0 

7 0 < t < 190 

-55 < t <1R0 

°01 

ohm cm 

3 

0,07 
0,13 

a( SO'2 ) 

0,79 

0,02 

0,26 
0,58 

0,23 

0,21 
.1 

E ? ( e V ) 

(acima do " j o e l h o " ) 

0,78 • 0,07 
0,78 i 0,07 

0,99 ± 0,02 

0,83 
0,85 

Temperatura 

°C 

180 < t < 2 3 0 
180 * t < 2 3 0 

t < 100 

t > 90 
t > 115 

°02 

ohm" cnT 

100 

1,8 x IO4 

350 
800 



112 

por d'água, o que deve ter aumentado a temperatura na qual o-

corre o "joelho". 

As energias de ativação (tabela VI-1) na região de 

temperaturas baixas, isto I, temperaturas inferiores ã tempe

ratura em que ocorre o "joelho" no gráfico log o x y, medidas 

por vários autores, tanto para cristais puros como deuterados, 

concordam entre si. 0 valor encontrado, de acordo com 0'Keeffe 

& Perrino e Harris & Vella, deve ser aceito como sendo a ener 

gia de ativação para mobilidade do defeito L. Harris & Vella 

consideram que os valores diferentes para a condutividade são 

devidos ãs diferenças nas concentrações de defeitos L resul -

tantes de impurezas residuais. A afirmativa de 0'Keeffe & Pe£ 

rino l ' de que a condutividade seria uma propriedade in 

trlnseca da rede com ligação de hidrogênio e não estaria ass<> 

ciada a impurezas residuais i contestada por Harris & Vella. 

VI-5 ESTE TRABALHO 

Em nosso trabalho realizamos medidas de condutivida

de, utilizando tensão alternada de baixa amplítude(d.d.p.<2,7V), 

em amostras policristalinas de KDP. Trabalhamos com dois ti

pos de amostras ou seja pastilhas obtidas por fusão e pasti -

lhas obtidas por simples prensagem. As medidas foram feitas 

ao ar e utilizando-se a técnica de espectroscopia por impedân-

cia complexa. 

Utilizamos três pastilhas obtidas por fusão e que 

denominaremos KDPA, KDPB eKDPC. Uma quarta pastilha por nós 

utilizada, foi obtida simplesmente por prensagem e a designa -

remos KDPO. 
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VI-6 PREPARAÇÃO DAS PASTILHAS POR "FUSÍO" 

Cerca de dois gramas do oroduto comercial MERK AR' 

4873 foi aquecido em forma de aço inoxidável até se atingir 

uma consistência pastosa (-\. 2 30 C ) . Tivemos que tomar cuidado 

para impedir que a temperatura subisse acima daquele limite 

afim de se evitar a decomposição. (A figura VI-4 mostra anãl^ 

ses termodiferenciai e termogravimêtrica tTpicas do produto 

2 
utilizado. ) A seguir foi aplicada pressão de 5,7 kgf/cm para 

conformar a pasta na forma de pastilhe de 2,0 cm de diâmetro. 

As espessuras variam de 0,2 a 0,5 cm. 

VI-7 PREPARAÇÃO DAS PASTILHAS POR PRENSAGEM 

0 produto comereiaT MERK ART 4873 foi pulverizado ã 

granulometria de 250 Mesh e a seguir moldado em forma de aço 

As dimensões fi

nais da pastilha foram: 

- 3 2 
inoxidável a pressão de 1,3 x 10 kgf/cm , 

diâmetro : 2,0 cm 

espessura : 0,2 cm 

Vl-8 DIFRAÇAO DE RAIOS X 

Realizamos análise de difraçao de raios X para as vã 

rias amostras preparadas, antes e após o tratamento térmico. 

Em todas as amostras observamos as- mesmas raias relatadas na 

bibliografia* ' exceto para a amostra fundida e tratada a 

150 C para a qual surgem duas raias extras: uma correspondente 
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D 
i_ 
D 
i . 

•4-

B 
o 

Analise Termogrovimétrico 

Analise Térmica Diferencial 

O 100 300 500 700 °c 

Fig. VI.4: Análises termodiferencial e termogravimitrica de 

amostra de KDP 
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• d * 3,457 At com intensidade relativa de 232 e a outra cor 
o 

respondente a d = 2,284 A, com intensidade relativa a 105. 

VI-9 A CÉLULA ELETROQUlMICA 

Para obtermos dois eletrodos idênticos pintamos as 

duas superfícies planas da pastilha de KDP com prata (Oegussa 

204), no caso da pastilha KDPA, e com platina (Demetron 308 A), 

no caso das pastilhas KDPB, KDPC e KDPD. 0 contato elétrico 

foi feito através de duas placas de platina maciças pressiona^ 

das com parafusos através de duas placas de teflon, figura VI.5. 

W//////////////7777Z¥ 

T 

1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

amostra 

t in ta de platina 

platina maciça 

placas de teflon 

f ios de cobre 

termopar 

parafusos 

Fig. VI-5: Detalhe da célula utilizada nas medidas 

VI-JO EQUIPAMENTO 

As medidas na pastilha de KDPA foram realizadas no 

"Laboratório d' Energétique Electrochimique de Grenoble" - Fran 

ça utilizando-se um analisador de impedãncia Hewlett Packard 

4192 A (HPIA), na região de freqüências 5 Hz -13MHz, e um 
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analisadjr de resposta em frequincia Schumberger-3clatrom 1172, 

-2 4 

na região de freqüência de 10 a 10 Hz. As medidas nas pas

tilhas KDPB, KDPC, KDPD foram feitas em nosso laboratório, utj_ 

lizando-se um impedancímetro vetorial HEWLETT PACKARD 4800 A, 
4 

nas freqüências de 5 Hz a 55 x 10 Hz. 0 princTpio de funcio 

namento do HP 4800 A ê o seguinte; aplica-se um sinal nos ter

minais onde se pretende determinar a impedãncia e monitoram-se 

a tensão e a corrente. Nas três escalas de impedãncia (de 1 a 

10 íí), a corrente é mantida constante e mede-se a voltagem; o 

sinal é proporcional ao módulo da impedãncia. Nas escalas mai£ 

res, (até 10 fl), a tensão é mantida constante e mede-se a cojr 

rente; o sinal de saTda é portanto inversamente proporcional 

ao módulo da impedãncia. Um circuito detetor de fase mede a 

diferença de fase entre a corrente e a tensão. 

As tensões aplicadas ãs amostras dependem das esc£ 

Ias utilizadas e são as seguintes: 

2 , 7 mV 

2 , 7 mV 

27 mV 

2 7 0 mV 

2 , 7 V 

de IP. a 

de 103í2 a 

de 104 f i a 

de 105 í i a 

103 í i 

104 ; ; 

105n 

106fí 

de 10°íí a 10 'o 

A pre'cisao na medida da impedãncia i 5* do valor de 

leitura e a fase é medida com erro de t 6%. 

A precisão na medida das freqüências varia com a re

gião: 

t 4% de 5 Hz a 50 Hz 

i 2% de 500 Hz a 550 kHz 
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VI-11 RESULTADOS OAS MEDIDAS 

A pastilha denominada KDPA sofreu tratamento térmico 

não controlado antes do inTcio das medidas. A figura VI-6 mos 

tra um exemplo do espectro completo de impedãncia da célula 

Ag/KDPA/Ag. Observam-se dois domínios de freqüências: 
- 6 3 

1) Na região de freqüências altas (10 a 10 Hz) aparece um se-
•i-cTrculo bem definido com o centro rebaixado. 

2) Na região de freqüências baixas temos uma reta inclinada 

de 45°. 

Estes dois domínios correspondem aos processos de relaxação in-

tragranular e de interface respectivamente. 

•P o 

N 

V> 

W 

T=436K 

2.0 Z'(105fl> 

Fig. VI-6: Espectro completo de impedãncia da célula Ag/KDPA/Ag. 
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A f igura V l -7 mestra os sèmi-cTrculos associados a re

gião de freqüências a l t as medidas era varias temperaturas. 

Z' (io5fl) 

Fig. VI-7: Semi-cTrculos associados a eletrõlito 

Os pontos experimentais se ajustam ã equação 

VI -2 

1 + ( Í ^ T ) 1-3 

em que T - 'l/«0; « 0 é o valor de « para o qual a parte 

imaginária da impedáncia é máxima, ou/2 é o ângulo segundo o 

qual o semi-cTrculo está rebaixado. 

A resistência R da amostra, em cada temperatura, 

e obtida pela intercessão do semi-cTrculo com o eixo real e a 

condutividade da relação o - — ; onde t é a espessura da pas-
RA ' 

tllha, R a resistência elétrica e A a área das faces. 0 des 
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vio absoluto da resistência pode ser avaliado considerando-se 

que os pontos experimentais possa» estar contidos dentro de 

dois semi-cTrculos l imi tes . AR será dado pela diferença entre 

as intercessões destes dois círculos. Nossos resultados expe 

rimentais apresentam um desvio compreendido entre 2 e 3X para 

o calculo de R. As dimensões lineares das pastilhas foram me 

didos com paquimetro. Assim, podemos aval iar que o foi medî  

do com erro não superior a 5%. 

1 1—I I I I I » 

/ 2 ; r (Hz) 

Fig. V-8: Distribuição de freqüências para os semi-cTrculos a£ 

sociados ao e le t rõ l i to 

A distribuição de freqüências no semi-cTrculo é anã 
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lisada usando-se a técnica convencional de Cole-Cole que con 

siste em se medirem, para todos os pontos exoerimentais, as dú 

tincias u e v e representar o log j - I e m função de * 

(figura VI-8). Os parâmetros us e (1 -o) são obtidos deste grã 

fico .A freqüência de relaxação 4 corresponde a ' u \ = ; v ; 

e -(1-a) i a inclinação da reta. A capacitincia da célula se 

rã determinada de acordo com a fórmula RC« - 1. Trata-se de 

usa aproximação uma vez que .0 semi-circulo é rebaixado. Con

cluímos, dos resultados experimentais, que o valor de C é in 

dependente da temperatura e igual a 1,32x10" F. A constan 

te dielitrica calculada pela relação k = p-r tem o valor mé 
o 

dio igual a 27. Este valor e intermediário entre os valores 

da constante dielitrica tabelados para monocristais quando "ts 

dida em relação aos eixos c e a ou b (44, para freqüências 

até 10 Hz, nas direções a ou b e 21, para freqüências ate 

8 — fHI 611 

10 Hz na direção C )* '. Como, em nosso trabalho,utilizamos 

amostras policristalinas julgamos que 27 i um bom valor e ê 

mais uma evidência no sentido de que o semi-cTrculo de fre

quencies ai tas realmente representa efeitos intragranulares. 

Os resultados experimentais para acondutividade e a freqüência 

de relaxação u
0 / 2

r n* região de temperaturas de 404 a 471 K es_ 

tão mostrados na figura VI-9. Ambos se ajustam ã relação de 

Arrhenius sendo que a condutivi.dade é dada por 

• (O-'c.-1) - 7 x 10 5e- E / k T 

com í = 0,99 eV 

Observamos também que o angulo de depressão .W2éi£ 

dependente da temperatura'. 0 rebaixamento dos semi-cTrculos é 
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interpretado em termos de uma distr ibuição de tempos de relaxa 

cão, podendo ser a t r ibu ído a* heterogenei dade da amostra. 

210 190 170 150 130 T C 

2.2 2.4 x 1ÓJ 

-TV1) 
Fig V I - 9 - Diagrama de Arrhenius para a condut iv idade do e le 

t r o l i t o e para a f reqüênc ia de relaxação 

V I - 12 PROCESSOS DE INTERFACE 

Na reg ião de ba ixas f requênc ias observamos uma r e t a 

i n c l i n a d a de 45° em re lação ao e ixo r e a l . I s t o é t í p i c o de uu 

processo de d i f u s ã o . A equação de Warburg'se ap l ica neste ca_ 

so< í ' i 7 2 > . 
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Z(W) = o H (1-i) u 
-1/2 (v:-3; 

com o, 
RT 

n2F2o 0 

1/2 
(VI-4) 

o é a concentração das espécies que difundem 

D e a coeficiente de difusão 

n n9 de carga das espécies que difundem 

F constante de Faraday 

Este comportamento sugere que átomos de hidrogênio 

formados na interface durante a etapa de transferência de ca£ 

ga se dissolvem e se difundem na prôta, 

O coeficiente de Warburg c,, ê obtido da variação 

da parte imaginaria (ou da parte real) da impedância emfun;;?de 

/ u . 

Observa-se experimentalmente' ' que, para uma dada 

concentração fixa, D depende da temperatura de acordo com a 

expressão: 

D = A e 
• E D / k T 

onde E. é a energia de at ivação da d i fusão. A dissolução de 

hidrogênio sendo também um processo at ivado termicamente, v i rá 

-F /IcT 
P = P 0 e P 

Da expressão VI -4 

ow - const. ( p D 1 / 2 ) 
-1 

Owo e 

EP * y 2 . „ r/kT 
10 °Wo e 
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A figura VI-10 aostra a variação de oy/T ea função de 

inverso da teaperatura. A energia de ativação ê 1,6x10 cal/ao 1 

(0,70 eV). Este valor inclue a entalpia de dissolução do 

hidrogênio e aetade da energia de ativação para a difusão. 

E, * E... dissolução • - E_ (difusão) 
2 a 

CM 

E 
o 
a 

00 

50 

20 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

-

- • 

-

1 

i 

1 1 

/ , • 

-

-

1 1 
2.2 2.3 

» % 

Fig. VI-10: Variação de ou/T cora o Inverso da temperatura 
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Dados na literatura forneceu os valores de 13,56x10 -i- par* * 

entalpia de dissoluçio de hidrogênio na prata ã pressão atmos_ 

férica**cL * e de 7,2xl0 3^ para a energia de ativação da 

difusão1 ' '. A energia de ativação que aediaos esta em 

ótimo acordo com estes dados e confirma a hipótese da dissolvi 

ção e difusão de hidrogênio na prata. 

¥1-13 EFEITOS DE REC0ZIKENT0 

A figura VI—11 mostra a variação do logarítmo da 

condutividade en função de l/T para a amostra KDPB (pré-fori 

dida). Esta amostra havia sofrido tratamento térmico prévio 

(aproximadamente 2 dias a 120°C). Observamos que três dcs 

pontos não estão alinhados com os demais. Estes pontos cor

respondem a temperaturas de 128, 140 e 151°C e estas medidas 

foram feitas em primeiro lugar. A seguir a amostra permane

ceu durante a noite ã temperatura de 150°C quando então fo

ram realizadas as medidas ãs temperaturas de 178, 184, 190, 

114, 102, 94, 81, 69 e S9°C; nesta ordem. 

Em todos os casos obtivemos, no diagrama de impedãri 

cia no plano de Argand, semi-cTrculos bem definidos passando 

pela origem. A figura VI-12 mostra um resultado típico. Eri 

tretanto o valor da constante dielétrica obtida a partir das 

tris primeiras medidas (198, 140 e 151°C) é muito alto k = 70. 

As outras medidas, realizadas após uma noite de tra 

tamento térmico, levam a valores que oscilam em torno de 32. 
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•9 
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• \ 

_ i i 1 — 

100 
1 

^ ^ 

• 

T(°( 

210 220 230 2.40 250 260 270 

I / T X I O V ) 

2flO 

F ig . V I . 1 1 : Condutividade da amostra KDPB em função do inver 

so da temperatura 



ZSene 

KDPB 

,cP ZC0S6 

16,0 rCXO 240 28,0 32,0 
(rtxIO4) 

Fig. V I -12: Diagrama de impedância tTpico ut i l izando a amostra KDPB 



Ml 

VI-14 RECOZIMENTO: ESTUOO SISTEMÁTICO 

Para prosseguirmos com um estudo mais sistematizado do 

e f e i t o de recozimento no KDP, preparamos as past i lhas KDPC 

(" fundida") e KDPD (prensada)- 0 recozimento fo i f e i t o ã 

temperatura de 150°C. Este va lor ê cerca de 2/3 da temperatu 

ra de fusão e portanto ê uma temperatura tTpica de recozimeji 

t o . As f iguras V I -13 e VI-14 mostram a i n f l u e n c i a do recozi^ 

mento na microestrutura da amostra. 

-7 b^T" 

Fig. Vl-13: Microscopia eletrônica de varredura para a amos_ 

tra KDPC: a) antes e b) depois do recozimento 

f r u J K •' 

Fig. VI-Í4: Microscopia eletrônica de varredura para a amos_ 

tra KDPD: a) antes e b) depois do recozimento 
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Independentemente do processo de preparação, o recozi^ 

mento homogeneiza as amostras em termos de tamanho e distri

buição dos grãos e surpreendentemente reduz o tamanho médio 

dos grãos. 

Dos espectros de impedância complexa,para estas duas 

amostras,podemos ressaltar os seguinte aspectos: 

i) Depois do recozimento, independentemente da amostra e da 

temperatura, o diagrama de impedância apresenta círculos bem 

definidos (figuras VI-15 e VI-16) que se ajustam bem "ã rela

ção; 

z h 
u d-*) 

1 + (j — ) 
u 
O 

0 parâmetro de depressão a permanece praticamente constante 

e da ordem de 0,1; o que indica boa homogeneidade para as pro 

priedades medidas. 0 valor da constante dieletrica, calculada 

a partir de u está em bom acordo com a literatura (30 para 

a amostra fundida e 32 para a amostra prensada). Isto signify 

ca que o semi-circulo observado representa propriedade do mj» 

terial e portanto Z, fornece o valor de sua resistência. 

ii) Depois do recozimento, observa-se apenas uma pequena hi:s 

terese em Z,, na região de temperatura 369-469°K. 

1ii) Antes do recozimento, o diagrama de impedância depende 

fortemente do método de preparação da amostra. 
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zcose 

Fig. VI-15: Diagrama de impedãnda tTplço para a amostra KOPC 

apôs recozimento a 150°C 

IN» 
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Fig. VI. 16: Diagrama de impedãncia típico para a amostra KDPD 

apôs tratamento térmico a 150°C o 
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Com a amostra prensada,obtivemos no diagrama de impe_ 

dincia um único semi-círculo bem definido (figura VI.17) do 

qual podemos obter a constante dielétrica, cujo valor pratica^ 

mente não varia com o recozimento. A condutividade varia com 

o tempo de recozimento da maneira mostrada na figura VI.18. p£ 

demos observar que depois de 20 h ela atinge o valor estaciona 

rio de 6 x IO"8 íf1 cm"1. 

20 

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 

QQi 

í( lOrtcm ) 

amostra preparada por 

compressão 

4 .8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 

tempo de recozimento (horas) 

Fig VI-18 - Condutividade da amostra KDPO em função do tempo 

de recozimento. 
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COM a amostra pré-fundi da os semi-cTrculos são distor 

cidos e não passam pela origem. A medida que o recozimento 

prossegue, podemos observar um primeiro estagio que dura cer 

ca de 20 h, no qual aparecem dois semi-cTrculos não muito bem 

definidos, na região de freqüência investigada (f igura VI-19, 

V I -20 , V I - 2 1 , V I -22 ) . A distribuição de freqüências dos pou

cos pontos experimentais na região de freqüências baixasê* com

patível com una constante d ie lê t r ica da ordem de 30. Frequer^ 

temente o segundo semi-cTrculo i interpretado em termos de 

efe i tos bloqueantes que aparecem nos contornos de grão. Esta 

interpretação não nos parece viável porque este e fe i to não 

foi observado com a amostra prensada que, em pr inc íp io , deve 

r ia apresentar efeitos associados a contornos de grãos mais 

pronunciados do que a amos-tra prê-fundida. Por enquanto, não 

temos condições de interpretar este setni-cTrculo. Talvez ele 

esteja associado com dipolos remanescentes da fusão do material. 

Depois deste primeiro estágio de 20 h o recozimento 

evolui de maneira similar àquela observada para a amostra 

prensada. 0 espectro de impedãncia apresenta um único semi-

círculo bem definido ( f igura VI-15) e a constante die lêtr ica 

tem valor médio igual a 30. 
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Fig. VI-19: Espectro de impedânda da célula Pt/KH2P04/Pt: amostra 

"pri-fundida" e recozida a 150°C por 1,0 h 
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"prê-fundida" e rècozida a 150°C por 4 h. 
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Fig. VI-22: Espectro de impedãncla da célula Pt/KH2P04/Pt. amostra 

"pré-fundlda" e recozida a 150°C por 10 h. 



Vl-15 «EOIDAS DE CONDUTIVIOADE 

Como já mencionado, depois do recozimento, as resis

tências das amostras são ben comportadas (sea anomalias dielé 

tricas) e as medidas realizadas em função da temperatura mos

tram apenas uma pequena histerese. A condutividade (figuras 

VI.23 e VI.24) obedece ã lei de Arrhenius: 

E_. 
°i " °o < exp ( - -L ) 

1 kT 

Os valores obtidos para o - e E- estão resumidos na tabela 
o» í 

abaixo: 

AMOSTRA 

KDPA 

KDPB 

KDPC 

KDPD 

E (eV) 

0,99 

0,83 

0,82 

0,82 

o0 ( fl'
1 cm"1 ) 

7 x IO5 

1,2 x IO3 

4,7 x IO3 

0,4 x IO3 

Os valores da energia de ativação obtidos para as 

amostras KDPB, KDPC e KDPD são compatíveis com aqueles obti

dos por 0'Keeffe & PerrinoÍO'K 6 7 ) e Harris ft Vella(Ha 6 6 ), pa 

ra região de temperatura alta. A amostra KDPA apresenta um VJJ 

lor bem mais a1to;compatTvel com resultado obtido por Harris & 
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Fig. VI- 23: Condutividade da amostra KDPC em função do in

verso da temperatura 
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Í°C) 

l/Txl03(K"') 

Fig. VI-24: Condutividade da amostra KDPD em função do in

verso da temperatura 



IH I 

1 

AUTOR 

O'K 67 

Ha 66 IIC 

Ha 66 IIC 

Ha 71 IIC 

E (eV) 

0,78 

0,83 

0,85 

0,99 

oQ ( n^cm" 1 } 

1,2 x 102 

3.5 x 102 

8,0 x 102 

1,8 x 104 

VI-16 CONCLUSÃO 

Os valores da condutividade variam muito de amostra 

para amostra e de. autor para autor. 

O recozimento a 150°C altera os valores de condutividai 

de das amostras poli cristalinas. E provável que este efeito 

esteja, pelo menos parcialmente, associado com mudanças na mi_ 

croestrutura da amostra. 

A qualidade dos contatos entre os grãos tem grande im 

fluência no módulo da condutividade. Isto poderia explicar o 

fato de termos obtido valores mais altos de condutividade para 

as amostras pré-fundidas do que para a amostra apenas prensada 

a temperatura ambiente. Nesta última amostra a resistência 

nos contornos de grãos reduz muito a condutividade total. 

0 aquecimento a cerca de 226°C, no processo de prepai 

ração, afeta significativamente suas propriedades elétricas. 

São observados dois processos de relaxação depois deste trata_ 

mento. Um deles pode estar associado a uma forte polarização 

do dielétrico ocorrida no processo de preparação. Esta modify 

cação desaparece depois do recozimento a 150°C. 
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Na reoião de freouinciasbaixas observamos efeitos de 

interface com dissolução e difusão de hidrogênio nos eletrodos 

de prata. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSÃO 

O estudo do transporte iônico via lacunas de oxiginio 

no oxido de hãfnio, estabilizado na fase cúbica através da d£ 

pagem por coprecipitação com õxidos de cálcio, não pôde ser 

aprofundado devido a problemas ligados ã produção de amostras. 

Com efeito, a consolidação da estabilização na fase cúbica requer a 

prensagem isostática e a sinterização das amostras a pressão 

e temperatura convenientes, segundo procedimentos que se e£ 

contram relatados na literatura corrente, mas para os quais 

não estamos aparelhados. 

Na segunda parte do nosso trabalho, o estudo detalha_ 

do de dois sistemas complementares, quanto ãs suas proprieda_ 

des dinâmicas de transporte ionico, HfH » condutor misto na 

fase cúbica (protônico e eletrônico) - KHpPO*, condutor prot£ 

nico puro, permitiu-nos a determinação de parâmetros importari 

tes. 

As técnicas principais utilizadas foram também comple_ 

mentares: a correlação angular gama-gama, no caso do hidreto 

de hafnio; a impedancimetria complexa, no caso do di-acido 

fosfõrico de potássio (KDP). 

• 0 objetivo de nosso estudo, no que concerne ao HfHx, 

ligou-se a difusão protônica via lacunas característica da 
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fase cúbica. A correlação angular gama-gama adaptou-se perfej^ 

tamente àquele objetivo. Trata-se com efeito de técnica espec 

troscõpica cega à escala de tempo da difusão de portadores e-

letrÔnicos em metais. 

A supressão da difusão protônica via ativação tirmi -

ca, na fase tetragonal do hidreto de hãfnio, carente de va -

cãncias de hidrogênio, ficou evidenciada em nossas medidas. 

Diferentes sistemas incorporadores de hidrogênio em 

grandes proporções, apresentam com freqüência coeficientes de 

-7 -6 2 
difusão do hidrogênio no valor apropriado (10 - 10 cm /s) 

para que o sistema possa ser considerado como uma solução so

lida viável como eletrodo. Citemos como exemplos H HO,* 

Ti2NiH e PdH ' '. Medidas futuras de impedancimetria com 

plexa, em faixas de freqüências ainda não disponível em nosso 

- -4 -

laboratório (10 a 5Hz), utilizando-se HfH (e seu homologo 

ZrH ) na fase cúbica como eletrodos e KH-PO, como eletrõlito 

sólido, deverão permitir a determinação do coeficiente de di

fusão protônica naqueles hidretos. 

Gráficos retratando o comportamento experimental si

multaneamente da transformada de Fourier dos fatores de per -

turbação a freqüência zero e das freqüências de interações 

quadrupolares em função dos inversos das temperaturas absolu

tas (fig. IV-14) foram qualitativamente reproduzidos via cál

culos teóricos utilizando-se o modelo estocastico de Blu-
(B1 68 \ 

„.„ ' e colocando-se simultaneamente aqueles mesmos parâ

metros em função das freqüências de salto dos Tons H + (fig. 

IV-15). A boa correspondência entre os resultados experimen -

tais e os cálculos teóricos permitiram-nos inferir duas con -
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clusões importantes: 

. o comportamento observado simultaneamente para as 

quantidades G~ (0) e vQ í característico da existência de e-

feitos de relaxação de spin; 

. no domínio das baixas freqüências de pulo (W << u, ) 

a aproximação assintõtica prevista pelo modelo de Abragan e 

Pound permite-nos afirmar que os parâmetros de relaxação das 

correlações angulares (A) são diretamente proporcionais ãs 

freqüências de pulo (H). 

Anteriormente conclusões análogas foram assinaladas 

na interpretação de efeitos de relaxação associados ã difusão 

T 2" 

de Tons 0 na estrutura lacunar da zircõnia estabilizada na 

fase cSbicaí°L 8 1>. 

0 afastamento do comportamento linear das constantes 

de relaxação (A) das correlações angulares na representação 

de Arrhenius, a medida que se evolue do regime de difusão 1 e_n 

ta (W <_ IO8 s"1) para o de difusão rápida (W >_ IO9 s " 1 ) , foi 

interpretado como responsável pelo valor mais baixo encontra

do para a energia de ativação determinada por medidas da cor

relação angul.ar Y-Y (0,43 eV) em relação àquele encontrado 

por espectroscopia RMN (0,49 eV a partir de T, e 0,46 eV a 

partir de T 2 ) • 

Medidas de impedancimetria complexa em amostras poli-

cristalinas de KHgPO* a temperaturas de 100 a 200°C, uti 1 iza_n 

do diferentes amostras policristalinas, preparadas tanto por 

fusão como por simples compactação, pernHtiram-nos a obtenção 

de alguns resultados relevantes ligados ã condutlvldade, via 

portadores protonicos,naquele sistema: 
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. o pre-aquecimento das amostras preparadas por fu

são a aproximadamente 227 C modifica drasticamente suas pro -

priedades elétricas. Nossas medidas revelam dois processos de 

relaxaçao, um deles estando associado a uma forte polarizabi-

lidade dielétrica. Essa anomalia dielétrica desaparece apôs 

recozimento a 150°C. 

. a qualidade dos contactos entre os grãos representa 

um papel muito importante na condutividade e observou-se que 

2 

uma leve pressão de 5,7 kgf/cm , para conformar as amostras a-

molecidas a aproximadamente 227 C, permite boa percolação in-

tergranular redundando em condutividades globais próximas as 

dos monocristais. Por outro lado, a simples compressão do põ, 

ã temperatura ambiente e'a pressões relativamente altas, da 
3 2 ordem de 10 kgf/cm , revelou-se ineficaz: a resistência liga^ 

da a contornos de grãos reduz acentuadamente a condutividade 

global. 

Para concluir convém salientar que nossos resultados 

não permitem tirar nenhuma conclusão definitiva sobre os meca -

nismos do transporte protõnico na fase paraelétrica do KH^PO^. 

Os dados da literatura continuam controversos. 0 nosso traba

lho tem o mérito de salientar mais uma vez a importância dos 

métodos de preparação e do tratamento térmico como condicio -

nantes importantes do comportamento dielétrico e da condutivj 

dade especifica dos sistemas estudados. 

Foram testadas células eletroquimicas simétricas dos 

tipos Ag|KH2P04|Ag e Pt|KHgPO^|Pt. A difusão protônica em ele 

trodos de prata foi caracterizada. Para continuidade do pre -

sente trabalho seria Importante estudar se existe ou não difu 
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tão pro tônica nos eletrodos de platina e caracterizá-la. Por 

>utro lado, apôs os resultados da nossa pesquisa.torna-se ap£ 

rente que o estudo de células eletroquTmicas simétricas do 

tipo HfHx|KH2P04|HfHx e do tipo homólogo ZrHx|KH2P04|ZrHx po

derá levar a resultados importantes. 
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Abstract. We describe the construction and performance of a 
high-temperature system which was designed to work between 
room temperature and 1200 "C. It was specifically conceived for 
y-y angular correlation experiments but can be easily adapted to 
other kinds of experiments and experimental conditions. The 
liability of the system was found to be better than 1/1000 for a 
few hours and better than 2/1000 for prolonged periods. 

1. Introduction 
The temperature system, the design and performance of which 
we describe here, was conceived to work between room 
temperature and I200°C. It was designed specifically for y-y 
angular correlation experiments in the study of solid electrolytes 
(Raudry el al 1982) but it can be easily adapted to other kinds of 
experimental setup. Our system is relatively inexpensive, easy 
to assemble and dismantle, and remains stable for periods of 
several weeks. 

The system was designed to satisfy several conditions. 
( I )The attenuation of y rays must be small. This requirement 
imposes the use of thin walls and/or of light elements. 
(2)1 tie irmperat'jre of the sample must be constant within a 
fdatively narrow range ( < I K ) and also the temperature 
gradient along the sample must be small ( < 0.1 K mm' ' ) . 
(3)The furnace must have a small cross section so that it can be 
mounted next to the y-y detectors of an angular correlation 
table. 
(4) Last but not least, a requirement specific to y-y angular 
correlation experiments is to maintain cylindrical symmetry 
aiou.id the sample. 

In the following we describe the experimental apparatus, 
temperature control and measurement systems, discuss the 
performance data or the system and finally present some 
conclusions. 

2. Experimental apparatus 
Figure I is • schematic diagram of the oven. It has a cylindrical 
aluminium vacuum chamber (A) with walls 5.0 mm thick except 
for its central part where they are reduced to 1.0 mm (B). This 
reduced region serves as the exit window for lhe y radiation. The 
inner surface of the vacuum chamber wall was polished to a 
mirror finish lo minimise thermal radiation losses. A vacuum of 
less than 10 'Tor r is maintained in order to prevent 
burning of the resistance and convection leaks. Another thermal 
radiation shield (C) is made of platinum foil with a thickness of 
JOpm and height of SO mm. This platinum foil is fixed by its 
edges around a 38 mm diameter and 120 mm high quartz tube 
(f>) at the level of the y window with the aid of thin platinum 
* w « . 

The overall reduction of beat loss» is responsible for the 
!» * • ! stability of the system. 

WBt*r 

Figure I . Schematic description of the oven (see icxi for 
details). 

The lower and upper parts of the 5-0 mm (hick aluminium 
cylindrical vacuum outer chamber (A) were water cooled (E). ii 
should be noted that only at temperatures above 600 °C is the 
outer chamber cooling system needed. 

A 152 mm high, 3 mm (hick and 20 mm outer diameter 
graphite lube (F) serves as the oven's resistance. This graphiie 
lube is supported by two inoxidisable steel pieces (G and I I ) 
cooled by circulating water ( I and J). The lower one has a steel 
spring (K) guaranteeing good electrical contact. 

The two screw caps (L and M) arc made of stainless steel. A 
third screw cap tan be adapted lo pressurise or evacuate the 
sample which lies in lhe inner pan of a 142 mm high, 2 mm 
thick and 8 mm outer diameter quartz lube (P) whose head i< 
glued and sealed by Torrseal lo a central hole in the upper cap 
O rings were placed between lhe caps and the aluminium 
chamber in order lo avoid acuum leaks. 
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A central N t - C r - N i thermocouple (Q) makes it possible te 
y t h controS and read the sample*! temperature. • 

The oven's power supply is connected to the resistance by 
two copper rings (R and S) attached to the upper and lower 
caps. A Teflon ring (T) is used for electrical isolation of the 
apper cap from the aluminium outer chamber. 

JL experimental set-up for the temperature control and 
«teatarement systems 
A typical experimental set-up for controlling and measuring 
sample temperatures is shown in figure 2. This set-up is 
consistent with the simplest version of an operationally tested 
oven. This version is equipped with a single N i - C r - N i 
thermocouple. During the preliminary tests we used three 
lupplrmrmary thermocouples (figure 1). The first one was 
placed in the inner part of the sample quartz tube (P) to permit 
differential measurements; another one was placed adjacent to 
the central part of the resistance graphite tube (F) and the last 
one was glued on to the central part of the outer cylindrical 
vacuum chamber (A). 

For the temperature control we used a Eurothcrm unit the 
response of which is determined both by the amplitude and rate 
of change of the feedback voltage. 

tfopfroturt 
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Figure 2. Typical experimental set-up for controlling and 
measuring sample temperature. 

4. Discussion of performance data 
The differential temperatures in the inner part of the sample 
quartz tube were measured at atmospheric pressure. The vertical 
temperature gradient was found to be less than 0.1 K m m ~ ' 
along the sample. The sizes of our samples never exceeded the 
dimensions of a 5 mm high and 2 mm-diametcr cylinder. Typical 
vertical gradient temperature data are shown in table I . 

probe " 'Ta were found to be less than 12% ami 11% 
respectively. 

It should be noted that an isotropic intensity atienuanun of 
y rays does not cause experimental errors m the angular 
correlation measurements. Its only effect is to resuce the 
temporal detection rate of y~y nuciear decay events. An 
anisotropic attenuation of y rays however disturbs the ançutar 
correlation perturbation factors CK(I) which precisely contain 
the overall information that can be obtained from co.idenscd 
natter experiments. 

For a typical graphite heating element. rci>:ance 
measurements in the temperature range 200-600 *C Í J V C a 
rogariUmúc temperature dependence, \n R{tl)=A-BT(*C) with 
A = -7.1 and * = 2 . l * 1 0 " ' C C ' ) . The choice of graphite as 
the resistance element enabled us to work up to 1400"C if 
necessary and its cylindrical form ensures an isotropic 
attenuation of the y rays. 

5. ConchisMHi 
The system we have described has all the essential features for 
studying solid electrolytes by y-y angular correlation 
experiments, i.e., good stability for high temperatures, neyiirible 
temperature gradient along the sample, versatility for working 
with pressurised or evacuated samples, cylindrical symmetry of 
all the components, the resistance element included and tolerable 
attenuation of the nuclear radioactive radiations. 

The system can be easily adapted to other kinds of 
experiments and experimental conditions. The introduction in 
the furnace of a supplementary thermal shield, for example, and 
the use of a more sophisticated set-up for measuring and 
controlling the sample tempera.ure (Yeshurun et ai 1978) uiil fit 
the system for studying critical phenomena. 
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Table I . Typical vertical temperature gradient in the inner part 
of the sample quartz lube. 
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The stability of the sample temperature was determined and 
found to be betier than 1/1000 for a few hours and better than 
2/1000 for prolonged periods. 

A calculation of lhe y ray attenuation would need to lake 
into account its energy and the physical characteristics of the 
barriers crossed by them. Figure I shows a succession of 2 mm 
quartz, J mm graphite, 2 mm quartz. 30/;m platinum'and I mm 
aluminium thick walls to be crossed by the y rays. The measured 
intensity attenuations of 133 and 482 keV y rays of the nuclear 


