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RBSUIIO

Neste trabalho foram estudadas as propriedades

dielétricas do relaxor ferroelétrico Pb(M91/3Nb2/3)03(PMN). ° pó

PMN puro foi preparado por métodos clássicos (moagem e

calcinação) e por coprecipitação em solução aquosa. A reatividade

do magnésio, que influi no aparecimento da fase pirocloro

deletérea Pb3Nb4013, foi estudada usando óxidos, carbonatos e

nitratos. A reatividade do Chumbo também foi estudada usando as

duas formas halotrópicas do PbO. Foi observada a influência da

distribuição do tamanho de partículas dos óxidos de chumbo e de

nióbio na formação do PMN. ° PMN quase-puro foi preparado com o

uso de nitrato de magnésio, óxido de chumbo tipo ortorrômbico e

oxido de nióbio, estes dois últimos, com tamanho medio de

partículas de 2,5~m e 1~m respectivamente.

A sinterização do PMN foi realizada a 950°C durante 4h.

Aditivos tais como 4% PbO e 2% MgO são fundamentais para se obter

cerâmicas PMN com densidade aparente p>0,9Pteórico'

Estudou-se também a dependência da constante dielétrica

em função da proporção de fase perovskita, da densidade aparente

e do tamanho de grão e para amostras contendo 100% PMN, esta

dependência pode ser descrita qualitativamente pelo modelo de

Looyenga. Com base neste modelo, a otimização das propriedades

dielétricas do PMN deveriam ser obtidas para cerâmicas contendo

100% de fase perovskita, densidade aparente próxima da densidade

teórica e tamanho de grão da ordem de 5 a 8~m.
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In this work we have studied the synthesis of the

ferroelectric relaxar Pb(Mg1/3Nb2/3)°3 (called PMN) , its

dielectric properties (K(T,v) and tanó(T,v) and their dependences

with the apparent density and grain size. PMN powders have been

prepared by classical methad (milling and calcinatian af

precursors) and by coprecipitation method in aqueous salution.

The reactivity of the magnesium, which strongly influences the

formation of a deleterious pyrochlore phase (Pb3Nb4013), has been

studied using oxide, carbonates and nitrates; the reactivity of

lead has been determined for the two allotropic forms: PbO red

and yellow. Concentration of PMN phase higher than 96% has been

best obtained with the use of magnesium nitrate, orthorrombic

lead oxide and niobium oxide, the mean particle size of the last

two compounds being 2,5~m and l~m respectively. The PMN ceramics

have been sintered at 950°C during 4h. However, addition of 4 wt%

PbO and 2 wt% MgO were found fundamental to obtain a 100% PMN

ceramics with apparent density p>0,9Pth.

The original synthesis of PMN by coprecipitation in

aqueous solution allowed the preparation of a 100% PMN powder;

the ocurrence of the parasitic pyrochlore phase was never

observed during the various steps of the processo

The dielectric properties (K and tanô) have been

studied as a function of the frequency and temperature.

Dielectric constant Kmax = 17200 and 15400 at the Curie

temperature (T --10°C) have been measured for sintered ceramics

abtained with powders prepared classically and by coprecipitation

,~
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respeetivelly.

The dependenee of the dieleetrie eonstant on the

pereentage of the perovskite phase (PMN), the apparent density Pa

and the grain size d, for eeramies eontaining 100% PMN, was shown

to follow qualitatively the Looyenga's modele Consistent with

this model, it was found that the optimun dieleetrie properties

were attained for eeramies having 100% PMN perovskite phase,

apparent density elose to the theoretieal density, and grain size

between 5 to B~m.
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IftRODUçiO

No inicio dos anos 40, poucos materiais ferroelétricos

eram conhecidos e como consequência, as teorias para explicar

suas propriedades eram muito precárias. O sal de Rochelle

(NaKC4H406.4H20) e outros fosfatos, tais como o KH2P02 (KDP) e o

(NH4)H2P04 (ADP) eram conhecidos. As teorias que tentavam explicar

o fenômeno da ferroeletricidade eram baseadas nas interações

dipolares da água de cristalização.

No fim dos anos 40 com a descoberta do titanato de

bário, BaTio3(1) foi possivel redirecionar o estudo dos

ferroelétricos e suas aplicações na industria de componentes

eletrônicos. Esta descoberta possibilitou um melhor estudo básico

da ferroeletricidade. Foram formulados modelos mais consistentes

devido à simplicidade da estrutura do BaTi03 que é cúbica do tipo

perovskita e com o conhecimento da sua estrutura geral AB03, foi

relativamente fácil encontrar novas perovskitas que também

possuissem propriedades ferroelétricas.

No campo da aplicação e até à época da descoberta

do BaTi03, eram usados como componentes dielétricos a mica e

alguns silicatos de constante dielétrica em torno de 6. ° BaTi03

trouxe um grande impulso nesta área pois foram medidos valores de

1000 - 3000 como constante dielétrica à temperatura ambiente. A

partir dai, muitos esforços foram devotados à otimização das

propriedades dielétricas do BaTi03 e outros similares tal como o

MgTi03•
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Fig. l.Número de ferroelétricos monofãsicos descobertos por ano.

compostos representativos são indicados no ano

de sua descoberta. (2)

Na FIG. 1 é mostrado o número de ferroelétricos

descobertos por ano onde só foram incluídos os compostos

monofásicos(2). Alguns ferroelétricos representativos foram

indicados no ano de sua descoberta.
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cerâmicos(3) .

outro grande avanço na confecção de capacitores foi

dado na década de 60, quando foram introduzidos os capacitores

de multicamadas pois permitiram um maior acúmulo de carga por

unidade de volume. Na Fig. 2 é mostrada a evolução anual do

aumento da máxima capacitância e da capacitância por unidade de

volume de alguns tipos de capacitores cerâmicos(3).

A manufatura de capacitares de multicamadas com elevada

capacitância requer a utilização de materiais de elevada

constante dielétrica, o aumento do número de camadas dielétricas

e a redução da espessura dos eletrodos internos e da cerâmica.

o titanato de bário tem sido extensivamente usado como

capacitar cerâmica de elevada capacitância; atualmente estão

sendo desenvolvidos novos tipos de perovskitas complexas, a maior
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parte, à base de chumbo. ° interesse nestes materiais é devido ao

fato de terem elevada constante dielétrica (KM>15000) e pelas,

relativamante baixas temperaturas de sinterização. Entre as

perovskitas complexas mais conhecidas, podemos citar algumas,

Pb (Mg1/3Nb2/3)°3, Pb (Mg1/2W1/2)°3, Pb (Fel/2Nbl/2)°3, Pb (Ni1/3Nb2/3)03

e Pb(Zn1/3Nb2/3)03.

Neste trabalho nosso interesse foi orientado ao estudo

da perovskita complexa Pb(M91/3Nb2/3)03 por ser um dos materiais

a partir do qual podemos, facilmente, extender o estudo a outros

ferroelétricos do mesmo tipo, já que os mecanismos de formação e

as propriedades dielétricas são similares, apesar de terem

diferentes máximos de temperatura de Curie.

Nos capítulos I e II apresentamos uma revisão

bibliográfica, primeiro sobre os materiais ferroelétricos do tipo

AB03 e suas propriedades. No capítulo 11 apresentamos um resumo

dos métodos mais conhecidos de preparação do Pb(M91/3Nb2/3)03

~breviada por PMN).

No capítulo 111 apresentamos os novos métodos de

preparação do PMN que foram desenvolvidos no Laboratório de

Materiais Vítreos e Cerâmicos do IFQSC. Dois métodos foram

desenvolvidos: ° primeiro, é um método clássico de mistura de

óxidos que permite a obtenção do PMN quase puro e o segundo é um

método não clássico no qual usamos uma técnica de processamento

original, que consiste em preparar o pó PMN por coprecipitação em

solução aquosa usando como precursores os compostos inorgânicos

de chumbo, maqnésio e nióbio solúveis em água .

N~ capítulo 111 são discutidos também,os principais

fatores que influenciam a preparação do PMN puro, desde o estado

das matérias prima até o controle dos processos térmicos.



5

O capítulo IV é dedicado ao estudo dos pôs preparados

pelas técnicas introduzidas no capítulo III e, para efeitos de

comparação, com algumas técnicas mencionadas no capítulo lI. O

estudo refere-se às propriedades físicas do pó PMN,tal como a

morfologia do pó, a microestrutura dos corpos de prova

sinterizados e as caracteristicas dielétricas do produto final.

Serão discutidos também, os fatores que influenciam as

caracteristicas do produto sinterizado e suas propriedades

dielétricas.

Finalmente no capitulo V fazemos algumas conclusões

sobre este trabalho que nos conduzam a novos caminhos de pesquisa

tanto no aprofundamento do estudo realizado como na elaboração de

novos projetos para o estudo de outros materiais ferroelétricos

e suas propriedades.
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Os materiais dielétricos(4)são caracterizados pelo fato

de a polarização P ser diretamente proporcional à intensidade do

campo elétrico E,

~~"'~---...

P = €o(K - l)Ê (1-1)

onde €o é a permitividade do vácuo e K = €/€o é a constante

dielétrica que independe da intensidade do campo elétrico.

Portanto a capacitância C de um capacitor de dielétrico linear

será independente da voltagem aplicada enquanto que a carga

Q = CV (1-2)

deste capacitor será diretamente proporcional à voltagem

aplicada.

Os materiais ferroelétricos pertencem a uma classe de

materiais de dielétricos, na qual a dependência da

polarizabilidade com o campo elétrico não é linear. Estes

materiais podem estar polarizados de modo permanente, mesmo na

ausência de um campo elétrico externo. Esta polarização

espontânea é devido a fenômenos cooperativos de modo análogo aos
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materiais ferromagnéticos. A relação entre a polarização e um

campo elétrico aplicado nos ferroelétricos, também é

caracterizada por fenômenos de histerese.

O titanato de bário é um dos ferroelétricos mais

conhecidos. Acima de uma temperatura determinada, a agitação

térmica é suficiente para destruir os efeitos de interação

cooperativa e provoca o desaparecimento da polarização

espontánea. Em temperaturas superiores a esta temperatura critica

(temperatura de Curie) o ferroelétrico torna-se um dielétrico

comum.

Os ferroelétricos são materiais de grande importância na

indüstria eletro-eletrônica e atualmente são elementos ativos

usados na indüstria micro-eletrônica para a produção de

capacitores de multicamadas. Contudo, também são elementos

importantes para aplicações em propriedades eletro-mecânicas e

eletro-óticas.

Neste capítulo serão discutidos alguns conceitos sobre

os ferroelétricos cerâmicos e suas aplicações em capacitores.

Será apresentado o fenômeno de transição de fase difusa

em ferroelétricos que ocorre numa classe de cerâmicas à base de

chumbo do tipo Pb(B1B2) 03 conhecidas como "relaxores".

Estudaremos também a influência das propriedades dos cations Pb,

Bl e B2 sobre as propriedades dielétricas (constante dielétrica

e temperatura de Curie).

1.1 FERROELETRICIDADE

o fenômeno da ferroeletricidade foi inicialmente

estudado em monocristais e posteriormente em materiais
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policristalinos.

Além do fato de os ferroelétricos exibirem uma

dependência não linear entre a constante dielétrica e a

intensidade do campo elétrico existem outros fenômenos que

caracterizam este tipo de dielétricos,

a)Polarização espontinea. Básicamente é o que

define um ferroelétrico. Nestes materiais, ocorre uma

polarizacão espontânea numa determinada faixa de temperatura.

Isto ocorre porque no interior de cada célula unitária existem

momentos dipolares razoavelmente altos, o que provoca uma

interação entre os dipolos das células adjacentes. É esta

interação que faz surgir os dominios ferroelétricos, isto é,

quando um grupo de células unitárias tem os momentos de dipolo

orientados numa mesma direção o campo local aumenta em proporção

à polarização.

Um monocristal ferroelétrico sem defeitos apresentaria

um único dominio e a polarização estaria diretamente relacionada

às dimensões do cristal. Contudo, um cristal ferroelétrico real

apresenta defeitos tais como defeitos pontuais e dislocações, que

provocam o aparecimento de uma polarização espontânea efetiva,

resultado da somatória das polarizações P de cada dominio.

Nos materiais policristalinos, especificamente nas

cerâmicas ferroelétricas, os dominios são distribuidos de modo

aleatório e como resultado final não é gerada uma polarização

espontânea a nível macroscópico. Entretanto, é poss1vel

reorientar os dominios e assim, obter uma polarizão efetiva.

Para um material que contém dipolos elétricos, um

aumento na polarização aumenta o campo elétrico local. A

polarização espontânea deverá surgir a uma temperatura abaixo da

.- .-'-'.' ,...•• '•. _'A. __ .__ . ,_._~_. __ ,.• ~ "'"'"7-

SERViÇODE BlBLlOHCA E INfCi;MAÇ,i.O _ Ifase
Fls/c"
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qual os efeitos estatísticos da energia térmica são minimizados

no cristal, de modo que os dipolos elétricos alinham-se

paralelamente.

desordem.

Este fenômeno é típico de transições ordem-

b) Transição ferroelétrica - Paraelétrica e Teaperatura
de curie.

Um fenômeno típico de transição ordem-desordem é a

transição ferroelétrica-paraelétrica e em geral está relacionada

à energia térmica do cristal. Do ponto de vista cristalográfico

ocorre uma transição estrutural representada por uma distorção ou

mudança de simetria cristalina. É de fato, esta mudança, que

pode provocar o aparecimento de dipolos na célula unitária devido

ao deslocamento dos ions, imprimindo uma distorção particular aos

cátions e ánions do cristal. Para isto basta que a célula

unitária se torne assimétrica (em relação ao sistema cúbico) e

sem centro de inversão; esta última condição é necessária mas não

suficiente.

o titanato de bário (BaTi03) um dos primeiros

ferroelétricos a ser estudado, muda de estrutura cúbica para a

estrutura tetragonal à temperatura em torno de 120°C, de modo

que abaixo desta tempe~atura o BaTi03 é tetragonal até 10°C com

a posição dos ions Ti4+ fora do centro do cubo formado pelos ions

Ba2+ (FIG.3).

Portanto, um material ferroelétrico possuirá dois

comportamentos elétricos diferentes como consequência da mudança

de fase estrutural. Desse modo um material ferroelétrico

apresentará o fenômeno de polarização espontânea num intervalo de

temperatura bem determinado. A outra fase onde o cristal não é

polar é chamada de fase paraelétrica e a temperatura onde ocorre
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Fig. 3. Posição dos ions na fase tetragonal do BaTi03 (Q.W)

a mudança de fase é chamada de temperatura de Curie. Esta

temperatura é também o limite, acima da qual o material perde

suas propriedades ferroelétricas e a relação entre a polarização

e o campo elétrico aplicado volta a ser linear.

c) constante dielétrica. A maioria dos materiais

ferroelétricos possuem valores de constante dielétrica da ordem

de milhares ou dezenas de milhares. Isto é uma consequência

direta da intensidade do deslocamento iônico e dos valores das

cargas que geram os dipolos permanentes em cada célula unitária.

À temperatura de transição estrutural (Temperatura de

curie) os ferroelétricos tornam-se altamente polarizáveis e tanto

a polarizabilidade iônica como a eletrônica atingem seus nlveis

máximos e como consequência a constante dielétrica,pode passar de

10000.

Em temperaturas menores à temperatura de Curie a fase

ferroelétrica fica bem definida e a elevada polarizabilidade,
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devido às espécies altamente carregadas faz, com que as

polarizabilidades iônica e eletrônica sejam reduzidas ao minimo;

o resultado é uma diminuição da constante dielétrica nas direções

polares. Em temperaturas menores, mas perto da temperatura de

curie, aumenta a mobilidade dos dominios ferroelétricos e os ions

da rede oscilam com mais liberdade. As polarizabilidades iônica

e eletrônica também aumentam porque a polarização entre os ions

de cargas opostas é reduzida ao longo do eixo polar e em

consequência pode ser observado um aumento da polarizabilidade em

relação ao campo externo.

Acima da temperatura de curie os efeitos estatísticos

de ativação térmica controlam a resposta dos ions a um campo

elétrico externo. Portanto, a constante dielétrica diminui com

o aumento da temperatura de acordo com a lei de Curie-Weiss,

bk----
- T-T(

onde b é uma constante e Te é a temperatura de Curie.

Na fase ferroelétrica, abaixo da temperatura de Curie,

a relação entre a polarizacão do material e um campo elétrico

externo aplicado não é linear e como resultado da polarização

espontânea aparece o fenômeno de hísterese quando um campo

alternado é aplicado.

d) Hísterese ferroelétrica. Uma das principais

caracteristicas dos ferroelétricos é a reversão parcial da

polarização espontânea pela aplicação de um campo elétrico. Este

comportamento deve-se ao fato de existirem, na rede cristalina,

domínios ferroelétricos nos quais observa-se um completo
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alinhamento dos dipolos elétricos. Os domínios podem se

encontrar em diferentes orientações. Como resultado disto, surge

uma hísterese da polarização quando o ferroelétrico está sob a

ação de um campo elétrico alternado, como pode ser observado na

figura 40

lD

E

Figo 4. Curva de histerese indicando o campo

coercivo Ec' a polarização espontânea Ps

e a polarização remanescente Pro

Para pequenos campos aplicados num material não

polarizado, a polarização é inicialmente reversível e

aproximadamente linear com o campo elétrico. Para campos

elétricos mais intensos a polarizacão aumenta rapidamente em

consequência do alinhamento dos domínios ferroelétricos. Se o

campo elétrico continua aumentando a polarização também aumentará

até atingir a saturação e os domínios ferroelétricos ficarão

práticamente orientados na direção do campo elétrico.

Se o campo elétrico for retirado após o alinhamento dos
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dipolos então restará uma polarização remanescente Pr, pois

alguns domínios ferroelétricos não retornam à suas posições

iniciais. Portanto, torna-se necessário aplicar um campo de

oposição coerciva Ec para mudar a orientação dos domínios e

retornar à polarização zero.

1.2 PEROVSKITAS FERROELÉTRICAS

r>

t',,\ O0' i

o O
A C:'TION _ CAT:'::N

Fig. 5. Estrutura perovskita AB03•

Um grupo muito importante de ferrolétricos é conhecido

como perovskitas,por possuirem a mesma da estrutura perovskita

mineral caTi03• Estes ferroelétricos tem sido extensamente

estudados por serem úteis em diversas aplicações eletrônicas.

A estrutura perovskita perfeita é simples e é

identificada pela fórmula geral AB03 onde A pode ser um metal

monovalente ou divalente, B apresenta um metal tetra ou

pentavalente e O é o óxigenio. A estrutura cúbica AB03 é mostrada

na figura 5,os átomos A são localizados nos vértices do cubo, os
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átomos B no centro e os oxigênios no centro das faces do cubo o

A estrutura também pode ser observada como um conjunto de

octaedros B06 arranjados em padrões cúbicos simples e ligados

pelos átomos de oxigênio (B fica no centro do octaedro) e o átomo

A ocupa o espaço entre os octaedroso Esta estrutura é mostrada

na figo 60

A

M

Figo 6. Octaedros 806 da estrutura perovskita

Na verdade, a maioria dos compostos chamados de

perovskitas não possuem exatamente estrutura da figo 5, mas são

encontradas com pequenas distorções desta. É por este motivo que

muitos materiais com esta estrutura cristalina são

ferroelétricos. No caso especifico do titanato de Bário, abaixo

do ponto de Curie, os ions de titânio estão ligeiramente

deslocados do centro dos octaedros surgindo assim um dipolo

elétrico (fig. 3).

outros ferroelétricos de estrutura perovskita do tipo

AB03 são atualmente conhecidos; alguns deles são indicados na

Tabela I, onde foi indicado a temperatura de curie e a

polarização espontânea ã temperatura indicada entre parêntesis.
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TABELA I

Temperatura de Curie Te e polarização espontânea de algumas perovskitas do

tipo AB~. (4.ii)

I
FÓRMULA ITc(OC)I Ps(J,c.cm-2) (ã TOC)I

BaTiO,

13526.0 (23)

PbTiO,

490>50 (23)

SrTiO~

-163-
KNbO,

43530 (250)

outro grupo de perovskitas à base de chumbo que tem

sido objeto de muito estudo, são as perovskitas complexas do tipo

Pb(B1B2}03' onde o átomo Bl é típicamente um cation de baixa

valência (Mg+2, zn+2, Fe+3, Ni3 e Sc3) e B2 é um cation de elevada

valência. (Ti+4, Nb+5 e W+6). Estas cerâmicas são interessantes

para a confecção de capacitores de multicamadas.

o composto Pb(l<I91/3Nb2/3)03 (PMN), objeto do nosso

trabalho foi descoberto em 1959 por Smolenskii e Agranovskaya (6).

É um materiail da família Pb(BIB2}°3 no qual tem se concentrado

muita atenção; sua estrutura é semelhante à do BaTi03, porém,

existe uma flutuação composicional nos sítios dos cations B.

Devido a essa flutuação composicional a transformação de fase

ferroelétrica-paraelétrica é gradual e pode se extender em até

1000e em torno da temperatura de eurie; o ponto de constante

dielétrica máxima é perto de ooe. Esta característica será

discutida na seção seguinte.

A cerâmica PMN torna-se um ferroelétrico abaixo de ooe

e na figo 7 mostra-se a histerese ferroelétrica para várias

intensidades do campo aplicado(S). Esta figura mostra que o PMN
._ .•...~_•.•......••

SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇ,l,O - fFase
FIslCA
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FIG. 7. Curva de histerese do PMN a -90°C com vários

campos aplicados (EMAX = 20 kV/cm) (5)

comporta-se como um ferroelétrico normal. Entretanto, estudos

mais detalhados(7) mostraram que o PMN pode exibir certas

anomalias provavelmente originadas pela desordem composicional

nos sítios de cation B.

Em baixas temperaturas «-100°C) é observada a

hísterese retangular em monocristais de PMN(7). Com o aumento da

temperatura esta histerese torna-se menos retangular e o campo

coercivo cai rapidamente. Na figo 8 pode ser observada a

histerese a várias temperaturas. A não linearidade da

polarização é ainda observada em torno dos +100oC.

A figo 9 mostra a dependência da polarização

espontânea e do campo coercivo com a temperatura de amostras

mono-cristalinas de PMN. Acima da temperatura de Curie ainda é

observada a presença de domínios ferroelétricos. Estes domínios

correspondem a planos pseudo-cúbicos (110) e (100) de acordo com
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Fig. 8. Curva de histerese de monocristais de PMN(f=50cps). a)T=-1560C,

EMAX=43kV/cm; b) -810C,40kV/cm; c) -41°C, 36kV/cm

d)240C, 36kV/cm; e)700C, 36kV/cm. (1)
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Fig. 9. Polarização espantánea e campo coercivo

de monocristais de PMN,(7)

a simetria ortorrômbica da fase ferroelétrica do PMN.

A tabela 11 mostra a temperatura de Curie e a

polarização espontânea de algumas perovskitas do tipo Pb(B1B2)03.

A temperatura de Curie pode variar em torno do valor indicado de

acordo com o grau de ordem e distribuição estatística dos cation

B. Estes materiais, pelo fato de exibirem essa transformação
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TABELA 11

Temperatura de Curie e polarização de algumas perovskitas

do tipo Pb(B,B2)03. C4.ii)

FÓRMULA
Tc(OC)ps(~c.em-2) (à TOC)

Pb(Co, "W, ,,) O~

-190 ••• -17024 (-195)

Pb (Se,"Nb, ,,) 0':1

903,6 (16)

Pb (Fe'I2Ta, I?) 01

--40,-3028 (-170)

Pb(Mg1/1Nb, /1) 01

- -824 (-170)

Pb (Cd, /1Nb, 11 ) 01

2700,65 (25)

Pb(Znl/1Nb,,~)O~

14024 (25)

gradual entre as fases ferroelétricas e paraelétricas, são

chamadas de ferroelétricos de transformação de fase difusa ou

relaxores ferroelétricos e será o assunto da pr6xima seção.

1.3 TRANSIÇÕES DE FASE DIFOSA

Atualmente, os ferroelétricos do tipo BaTi03 são

classificados como ferroelétricos do tipo I nos quais a

polarização espontânea, em função da temperatura, atinge uma

discontinuidade para um valor bem definido da temperatura

(temperatura de transição ou de curie Tc). As estruturas de

dom1nio são sempre observadas abaixo da temperatura de curie.

Os ferroelétricos do tipo lI, caracterizados por uma
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transição estrutural gradual em função da temperatura. O fenômeno

de polarização espontânea ainda é observado em temperaturas bem

acima do máximo de constante dielétrica. O alargamento da

transição de fase em função da temperatura é muito comum em

soluções s6lidas e estruturas desordenadas, como é o caso das

perovskitas de f6rmula Pb(B1B2)03. Nestes sistemas, a transição

ferroelétrica-paraelétrica não é caracterizada por uma transição

estrutural imediata, mas sim, gradual. É uma transição difusa

que ocorre num intervalo largo de temperatura chamado de

intervalo de Curie. Em temperaturas muito abaixo deste

intervalo, o material torna-se piroelétrico, enquanto que. a

temperaturas bem acima do intervalo de Curie o material não exibe

qualquer comportamento ferroelétrico. No intervalo de curie, a

cerâmica tem um comportamento ferroelétrico e dielétrico não

convencional. A temperatura na qual a constante dielétrica é

máxima depende da frequência de medida e em geral não coincide

com o máximo da perda dielétrica. A polarização espontânea e

outras propriedades fIsicas dos ferroelétricos tais como calor

especIfico anômalo, absorção 6tica, Indice de refração e

propriedades eletro-6ticas variam lentamente no intervalo de

Curie.

O mais conhecido relaxor à base de chumbo, o

PbM9l/3Nb2/303 (PMN), foi sintetizado no fim dos anos 50 por

Smolenskii e Agranovskaya (6) e suas propriedades dielétricas em

função da frequência e da temperatura são tIpicas de uma

transição de fase difusa (fig. 10). O intervalo de Curie se

extende por mais de 100°C em torno da temperatura ambiente.

O alargamento da transição de fase nas soluções sólidas

pode ser atribuído a uma desordem estrutural e a uma flutuação



20

t
12{J)]

ftxXJO

8fJ(J)

tan ó

O.ZO+4:U'

o1H2O(J(J

Of,

aos-

-150 -100 -50

Fig. 10. Constante dielétrica e tan p do PMN em função

da temperatura para várias frequências 1)0,4kHz 2)lkHz

3)45kHz 4)450kHz 5)1500kHz 6)4500kHz.(6).

composicional. sistemas cristalinos que são translacionalmente

invariantes (estruturalmente ordenados) exibem transições de fase

bem definidas; acima da temperatura de Curie o material possui,

praticamente, as propriedades da fase paraelétrica. Contudo,

quando a invariâncm translacional é destruida como resultado de

uma flutuação composicional e dependendo dos detalhes

microscópicos da desordem, é observado um alargamento da

transição de fase. Portanto, o alargamento e o máximo da

constante dielétrica dependem dos métodos de preparação e da

história térmica do material. Assim, em sistemas nos quais é

feito um tratamento térmico (recozimento) as impurezas ou

vacâncias se difundem livremente e atingem um equillbrio em
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relação a outros graus de liberdade em consequência observa-se

um acentuamento da transição de fase. Por outro lado, nas

cerâmicas que foram levadas rapidamente à temperatura ambiente

após a síntese; as impurezas, vacâncias ou imperfeições

estruturais ficam congeladas em posições fixas. Como resultado

observa-se um alargamento da transição de fase estrutural em

função da temperatura.

estudos rigorosos de difração de raio X e propriedades

dielétricas (8)mostraram que o alargamento e resposta dispersiva

da transição de fase é associada com a desordem estrutural.A

relaxação é significativamente reduzida pelo ordenamento entre os

cations Sc e Ta nos sítios B da estrutura perovskita como

mostrado na figo 11.

100-50 O 50
TEMPERATURE (e)

disordered ./\(d)~/~ ~
(c)~
(b)
(o)

(o)

isordered (b)
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(d)
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ti 14000zo 12000u
u 10000
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Fig. 11. Constante dielétrica e tanó em função da temperatura do

Pb(Sc'/2Ta'/2)03 com estrutura ordenada e desordenada pra a)lkHz,

b)10kHz, c)100kHz, d)1000kHz.(8)
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Qualquer modelo que deva ser proposto deve considerar

a transição de fase difusa que é ilustrada pelo alargamento da,

temperatura de curie nos grãos da cerãmica e que ~ causado.

pela inomogeneidade no sitio B da estrutura perovskita.

No caso de monocristais do tipo I, a constante

dielétrica segue a lei de Curie-Weiss (eq. 1-3) para

temperaturas acima do ponto de curie, mas para ferroelétricos com

transição de fase difusa, como é o caso do PMN, esta relação não

é mais válida.

Nos ferroelétricos com transição de fase difusa tem

sido observado que a constante dielétrica segue melhor a seguinte

relação (9)

Considerando que a distribuição local em torno da temperatura de

curie segue uma distribuição gaussiana, então a constante

dielétrica pode ser escrita na forma seguinte,

(1-5)

onde ô é um parâmetro que descreve a intensidade da transição de

fase e KM corresponde ao máximo da constante dielétrica.

Expandindo em série a equação acima e desprezando os termos com

potência (T-Tc)4 ou maiores, teremos

A figo 12 mostra a dependência entre l/k e (T-TC)2 para

monocristais de PMN (10). A partir desta curva e com a ajuda da

eq. 1-6, pode ser calculado o valor do parâmatro ô, que determina

SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO - IFaSe
FI 5 IC •••
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a difusividade da transição de fase. O valor dos parâmetros que

ajustam esta curva sao Tc = 269 K, l/kMi5.6XI0-S e Ô = 45 K.

16

on

Q

~"

12

4

o

2

I I (T-Te'-~-+-~
K - Km 2'\n82

Tcs-4°C
I/Km = 5.6 I IO-lI

8 s 45°K

8

Fig. 12. Dependência de l/K com (T-Tc'Z para o PMN (10)

1.4 CONSTANTE DIELÉTRICA E TEMPERATURA DE CuaIE NAS PEROVSKITAS

FERROELÉTRICAS DO TIPO AB03

Como as propriedades ferroelétricas e dielétricas das

perovskitas à base de chumbo Pb(B1B2) 03 dependem do grau de

ordenamento estrutural e das diferentes formas de processamento,

estas propriedades também podem ser modificadas pela substituição

adequada dos cations de modo a obter as propriedades desejadas.

Este assunto será objeto da próxima seção.

Como já discutido na seção 1.2, a estrutura perovskita

do tipo AB03 tem simetria cúbica e pequenos deslocamentos

atômicos podem provocar a diminuição da simetria cristalina. Por

exemplo, o deslocamento do cation Bn+ para fora do centro dos

sitios octaedrais (Fig. 6) dá origem a um grupo polar sem centro
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de simetria.

O interesse nestes materiais reside no fato de

possuirem elevados valores de constante dielétrica onde a

temperatura de Curie e a relação constante dielétrica vs.

temperatura (relação K/T) podem ser modificadas por substituições

de cations na estrutura perovskita e pela preparação de soluções

sólidas de materiais com diferentes pontos de Curie.

O controle da temperatura de curie é importante para a

confecção de capacitores e define o seu intervalo de utilizacão.

Atualmente são conhecidas algumas regras gerais dos fatores que

podem modificar a temperatura de Curie. Estes fatores são

discutidos brevemente a seguir.

A figura 13 (11) resume alguns dos principais fatores que

modificam a temperatura de Curie do BaTi03• São substituições

dos cations A ou B da estrutura AB03• Se o tamanho do cation An+

for diminuído o resultado será a diminuição da temperatura de

curie; este é o caso da solução sólida Ba1_xSrxTi03 (curva 2),

onde é observado que com o aumento da concentração do ion sr2+

segue-se uma rápida diminuição da temperatura de Curie (o SrTi03

não é ferroelétrico). O cálcio ca2+ provoca um comportamento

semelhante.

Em soluções sólidas onde o cation An+ corresponde a um

dubleto não ligado localizado nos sítios de coordenação 12, tem

temperatura de curie elevada (Tc(PbTi03) = 763 K). Por isso a

temperatura de Curie da solução sólida Bal_xPbxTi03 aumenta com X

mesmo que o tamanho do cation Pb2+ seja inferior ao de Ba2+ (curva

1) •

A variação do tamanho do cation Bn+ também modifica a

temperatura de Curie; assim, se o tamanho for aumentado temos uma
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Fig. 13. Temperatura de Curie do BaTi~ em função de diversas substituições

(11).

queda da temperatura de Curie o que está de acordo com a origem

da ferroeletricidade nas perovskitas pois o deslocamento do

cation Bn+ fora do centro dos octaedros é facilitado se o cation

for menor, por exemplo: a Te do BaTio3 é 393 K mas o BaZr03 não

é ferroelétrico; assim a temperatura de Curie da solução sólida

Ba(Ti1_xZrx)°3 diminui com X (curva 3 da figo 13). outros cátions

que diminuem a temperatura de Curie são, zr4+ e Hf4+.

O valor Te é fortemente associado ao grau de covalência

das ligações B-O. Assim, a substituição do Nb5+ por Ta5+, de

tamanhos próximos, provoca uma queda acentuada de Te como
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consequência da covalência maior das ligações Nb-O. Observe-se

que a Te do KNb03 é 691 K, enquanto que o KTa03 não é

ferroelétrico. A covalência das ligações B-O também pode ser

diminuida se o oxigênio for substituído pelo fluor. Deste modo

a Te das soluções sólidas K (Nbl_xTax)03 e Ba(Til-xLix)03-3xF3

diminui drásticamente com X (curva 5).

Quando dois ou mais cations são localizados nos sitios

octaédricos a transição de fase é difusa e a relação K/T pode ser

ajustada pelos métodos de preparação e tratamentos termicos, pois

é deles que depende o grau de ordenamento da estrutura. A

temperatura de Curie pode variar de até 20°C ou mais.

A relação K/T das perovskitas complexas também pode ser

modificada pela preparação de soluções sólidas com outras fases

cerâmicas ferroelétricas. Estudos em PMN mostrados na figura 14

(12) revelam a mudança da relação K/T pela leve mudança da

estequiometria e pela adição de outras fases cerâmicas. A

mudança mais marcante é obtida com a adição de 10% BaTi03

1.5 CAPACITORES FERROELÉTRICOS DE PEROVSKITAS DO TIPO

Pb(B1B2)°3

A principal aplicação dos ferroelétricos do tipo

Pb(B1B2)03 tem sido orientada à produção de capacitares de

multicamadas. É por este motivo que boa parte das pesquisas são

devotadas ao controle da relação K/T (constante dielétrica vs.

temperatura); assunto que foi discutido na seção anterior.

As principais características de interesse destas

perovskitas são a elevada constante dielétrica.o que permite
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Fig. 14. Constante dielétrica (a) e perda dielétrica (b)

em função da temperatura do PMN dopado com BaTi~, PbZn113Nb213~ e

PbFe1/2Nb1/2~. (12)

obter maior capacitância por unidade de volume,e as relativamente

baixas temperaturas de sinterização «10500C) permitindo, assim,

o uso de eletrodos de menor custo. A fiqura 15 mostra um

esquema de um capacitor de multicamadas, este capacitor consiste

de um empilhamento de camadas (10-100~m)do dielêtrico entre as

quais são colocadas os eletrodos (3-5~m)metálicos. Os eletrodos

são interligados de cada um dos 'lados opostos dando origem a um
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xterno
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Fig. 15. Representação esquemática de um capacitor

cerâmico de multicamadas

capaci tor em paralelo. Como os eletrodos internos e o dielétrico

são sinterizados à mesma temperatura é necessário que eles sejam

inertes entre si e que a temperatura de fusão do material dos

eletrodos seja maior que a da temperatura de sinterização.

É difícil neste momento recolher toda a literatura

disponível sobre o estudo das propriedades dielétricas dos

ferroelétricos do tipo Pb(B1B2) 03 contudo algumas soluções sólidas

já foram patenteadas ou produzidas, seja na forma de pó ou

capacitor de multicamadas como é mostrado na tab. III. Para um

TABELA UI

Ferroelétricos e fabricantes. *capacitor de multicamadas. - pó.

composições PT=PbTi03, PFN=PbFe'I2Nb,/203' PFW=PbFe2/3w'/303' PZN=Pbzn1l3Nb2/303'

ST=SrTi03•

COMPOSTO FABRICANTE

PMN-PT

TDK, Ltd.
PMN-PFN

*PMN-PT + fluxo PbO

TAM Ceramics, Inc.

*PFW-PFN

NEC
*PFW-PFN-PZN

(Nippon Electric co.)
PZN-PT-ST

PMN-PZN-PT

STL (standard Telephone Lab)
PMN-PZN-PFN
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bom resumo dos trabalhos efetuados com ferroelétricos do tipo

relaxares, Pb(B1B2)°3 pode ser consultado o trabalho de

Shrout(13).

A nivel de pesquisa e especificamente no caso do PMN os

estudos foram voltados à eficiência dos métodos de preparação

(assunto dos próximos dois capitulas) e o estudo da otimização

das propriedades dielétricas pelo controle dos processos térmicos

(14), o uso de aditivos (PbO, MgO) para melhorar a sinterização

(15)(16), controle da estequiometria do PMN (17) e da relação das

propriedades dielétricas com o tamanho de grão (18)

No nosso trabalho temos devotado a atenção tanto aos

métodos de preparação como às propriedades dielétricas do PMN.
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° Pb (Mg1/3Nb2/3) °3, (PMN) foi preparado pela primeira

vez por Smolenskii e Agranovskaya (6)(19) em 1958 na sua forma

policristalina e logo depois Bokov e Mylnikova(7) prepararam o

monocristal de PMN. Na época outros materiais ferroelétricos com

transição de fase difusa foram sendo descobertos e a pesquisa foi

orientada principalmente ao estudo básico do comportamento

ferroelétrico e dielétrico.

Na década de sessenta com a necessidade de

miniaturização dos circuitos eletrônicos a indústria desenvolveu

os capacitores de multicamadas (ver figo 15). O principal

material utilizado nestes capacitores é o titanato de bário

(BaTi03) o qual é sinterizado no ar junto com os eletrodos

internos. Como a temperatura de sinterização é acima de 13500C,

os eletrodos internos só podiam ser de metais nobres caros tal

como o paládio e a platina. Devido ao alto custo dos capacitores

de multicamadas procuraram-se intensamente novas composições

dielétricas com temperaturas de sinterização menores «10500C) de

modo que fosse possível utilizar eletrodos internos mais baratos

tal como a liga prata-paládio.

As perovskitas ferroelétricas do tipo Pb(B1B2)03

chamadas também de relaxores tornaram-se interessantes por terem

elevada constante dielétrica (K), transformação de fase difusa e

SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO - IFQSC
FISICA
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principalmente baixas temperaturas de sinterização «10500C).

Assim, na década de 80 é que foi intensificado o estudo do PMNe

outras cerâmicas â base de chumbo e nióbio com o interesse

voltado para a aplicação em capacitares de multicamadas.

Contudo, o uso destas perovski tas em larga escala

esbarra numa série de dificuldades que ainda são objeto de

intenso estudo. Uma das principais dificuldades é a síntese

destas cerâmicas pois nos primeiros estágios de calcinação sempre

é formada uma fase parasita estável que é dificilmente eliminada

após os tratamentos térmicos. Esta fase é a principal responsável

pela diminuição das propriedades dielétricas. outros problemas

tais como a reprodutibilidade e a volatilização de PbO também tem

sido observados.

É por estes motivos que boa parte do estudo destas

perovskitas tem sido voltado ao desenvolvimento de processos de

sintese que favoreçam a formação da fase perovskita pura. Neste

capi tulo descreveremos os principais processos de sintese já

desenvolvidos e os mecanismos de formação do PMN. Este estudo

pode ser facilmente extendido ao preparo de outros ferroelétricos

à base de chumbo e nióbio tais como o Pb (Fe1/2Nb1/2)03 e o

Pb(zn1/3Nb2/3)03·

2.1 MBCANISMOS DB FORMAÇÃO.

A formação da fase pirocloro cúbica Pb3Nb4013 (P3N2), e

a sua dificil eliminação durante a sintese do PMN fizeram com

que fossem estudados, mais em detalhe, os mecanismos de formação

e a influência dos parâmetros de processamento com o objetivo de

controlar melhor a obtenção da fase perovskita PMN. Atualmente

tem poucos estudos à respeito e a literatura não é clara sobre os
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mecanismos de formação do PMN, de modo que vários mecanismos

foram propostos. Porém há um acordo em considerar que a formação

do PMN está diretamente relacionada à reatividade do óxido de

magnésio em relação ao sistema binário PbO - Nb20S ( PXNy =

xPbO.yNb20S) (20)

A partir de um extenso estudo de análises térmicas e

difratometria de raio X, rnada(21) foi o primeiro a propor uma

sequência de reações no estado sólido entre os precursores PbO-

MgO - Nb20S e concluiu que o PMN não era formado pela reação

direta entre os óxidos, mas por uma sequência de reações

intermediárias,

530 a 6000e

------- Pb3Nb4013 (P3N2) (2-1)

EXO Pirocloro cúbico

600 - 7000e

--------- 2Pb2Nb207 (P2N)

EXO pirocloro romboedral

(2-2)

700 - aoooe

Pb2Nb207 + 1/3 MgO - Pb(Mg1/3Nb2/3)03 + 1/3 Pb3Nb4013

ENDO perovskita

(2-3 )

Pela reação 2-3 pode ser observado que a fase pirocloro

reaparece no estágio de formação do PMN. Inada propós que para a

eliminação desta fase e obter o PMN puro, era necessário evitar

a evaporação do PbO e fazer uma repetição do processo calcinação,

moágem, calcinação.

Outra sequência de reações foi proposta por Lejeune e
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Boilot(22) e ê mostrada esquematicamente na tabela IV. Neste caso

a evolução térmica até 830°C é semelhante à do sistema PbO 

Nb20S (20). Eles encontraram a formação de três tipos de fase

pirocloro: Pb3Nb20a (P3N), Pb2Nb207 (P2N) e Pb3Nb40213 (P3N2), esta

última fase permanece estável mesmo após a reação entre o Pb3Nb20a

e o MgO para formar o PMN. Lejeune e Boilot concluiram

TABELA IV

Mecanismos de formação do PMN.(22)
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que para aumentar a quantidade de fase perovskita deveria ser

adicionado PbO em excesso (2% em peso) e aumentar a reatividade
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do MgO trocando-o por carbonato de magnésio; deste modo, também

será aumentada a homogeneidade da mistura dos pós precursores.

Furukawa et al.(23) propuseram também que o excesso de MgO tem

efeito benéfico na formação da fase perovskita do PMN.

Estudos efetuados por Swartz e Shrout(24) confirmaram

a presença de MgO na estrutura pirocloro cúbica com fórmula

aproximada de Pb1,83M90,29Nbl,71°6,39·

Nas próximas seções descreveremos algumas técnicas de

preparação do PMN.

2.2 TÉCNICAS DE PREPARAÇÃO DO PMN

As técnicas de preparação do PMN podem ser divididas em

dois grupos. Os métodos clássicos, nos quais as reações no estado

sólido ocorrem entre os óxidos precursores ou quando são formados

(a partir de carbonatos ou nitratos) durante os processos

térmicos. E os métodos não convencionais nos quais os pós são

preparados por processos quimicos em soluções orgânicas ou por

coprecipitação.

2.2.1 MÉTODOS CLÁSSICOS

Com o objetivo de evitar a fase pirocloro P3N2 durante

a formação do PMN por métodos clássicos, a atenção é voltada ao

controle riguroso da homogeneidade da mistura dos pós
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precursores, da volatilização de PbO e da reatividade e

dispersabilidade do MgO. A seguir descrevemos brévemente alguns

processos desenvolvidos para minimizar a quantidade de fase

pirocloro no PMN.

a) Multiplas calcinaçóes.

As matérias prima são os óxidos precursores

corespondentes PbO-MgO-Nb20S' as calcinações são a temperaturas

elevadas (>9000C) e por longos períodos (-24h).

Este método enfrenta problemas sérios de

reprodutibilidade e do controle da estequiometria do PbO.

Neste método, foi proposto por Inada(21) o controle

da volatilização de PbO, adicionar um excesso de PbO e efetuar

vários ciclos de calcinação-moagem-calcinação.

Em nosso trabalho utilizamos esta técnica apenas com

uma calcinação, para observar o máximo de PMN que pode ser obtido

variando parâmetros como, tempo de homogeneização das matérias

prima, temperatua de calcinação e granulometria do PbO (Carlo

Erba) e do Nb20S (CBMM) , o MgO foi sempre do tipo leve (Vetec).

Como a homogeneização foi sempre a úmido, também realizamos um

estudo comparativo do solvente utilizado. Os resultados são

mostrados na tabela V.

Observamos baixa reprodutibilidade dos resultados,

sendo que a porcentágem de PMN pode variar de 39 até 70%.

A porcentagem de PMN foi calculada usando o

difratograma de raio X e pela eq. 2-4(2S)
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TABELA V

Influência de alguns parâmetros de processamento para a formação do PMN no

método de mistura de óxidos.

I
VARIÁVEL I
PARAMETROS I%

IPMNGranulometria

PbO(lO~m) ,Nb20S(3~m)42

(solv. acetona
(MgO < l~m)

tempo homoge
PbO(2,5~m) ,Nb2OS(1,1)65

neização lOh)
Solvente

Água destilada48
(tempo de homogeneização

Acetona P.A.66
10h) Etanol P.A.

68

Tempo de homo-

2h62
geneização em

5h67
Etanol

10h70

Temperatura de

8000e (4h)64
calcinação

8500e (4h)75

% Perovski t.3. = I PEROV x 100
IpEROV+IpIRO

Onde IpEROV é a intensidade do pico no plano (110) da fase

perovskita e IpIRO a intensidade do pico no plano (222) da fase

pirocloro. A figo 16 mostra o difratograma de raio X de uma

amostra de PMN com 68% de fase perovskita.

b) Aumento da reatividade do MqO

Após um estudo da sequência de reações no estado sólido

no sistema PbO-Mgo-Nb20S' Lejeune e Boilot(22) concluíram que a

reatividade do MgO e seu grau de homogeneização era fundamental

para a formação da fase
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Fig. 16. Difratograma de raio X de uma amostra de PMN com

P3N2 (indicado com setas).

perovskita. Deste modo propuseram o uso de carbonato de magnésio

por ser mais reativo que o óxido correspondente.

De fato, usando carbonato de Magnésio entre as matérias

prima observa-se um aumento sensivel da fase perovskita PMN. Os

testes por nos realizados com este método, permitiram a obtenção

de até 95% de PMN,contudo em media obtivemos 90% ± 5% de PMN.

As propriedades dielétricas do PMN preparado por

Lejeune e Boilot mostraram valores de constante dielétrica Kmax

de 9000 (14) sem colocar aditivos para asinterização e 15500 (15)

usando 6% de PbO em excesso (ver Tab. XIV). Mais recentemente Yan

et aI. (17)
mediram valores de Kmax maiores que 18000. Mais

detalhes sobre os tratamentos térmicos serão fornecidos no capo

IV.
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c) Columbita (HgNb206) como Precursor.

Uma técnica menos convencional de preparar o PMN, mas

ainda clássica por ser o resultado de reação entre óxidos no

estado sólido foi proposta por Swartz e Shrout (26). A técnica

consiste em eliminar as reações intermediárias das fases

pirocloro pela preparação inicial da columbita MgNb206 com

posterior adição do PbO. Para a formação do PMN foram propostas

as seguintes reações,

(2-5)

MgNb206 + 3PbO •3(PMN) (2-6 )

° uso deste método é consequência básica de duas

observações, 1) A formação da fase pirocloro esta associada à

reação entre o PbO com o Nb20S liberado a partir do niobato de

magnésio (MgNb206). Entretanto, como a cinética desta reação é

muito lenta, ela dificulta a formação da fase pirocloro. 2) A

estrutura da columbita é semelhante à da perovskita com os

oxigênios ocupando posições octaedrais.

Atualmante este método tem sido utilizado com muito

sucesso e a fase PMN pode ser obtida com < 5% de fase pirocloro.

Os resultados ainda podem ser melhorados se for adicionado 2% MgO

em excesso. Nossos estudos confirmaram estes resultados.

As propriedades dielétricas foram testadas por Swartz

et al.(16) e Papet et al.(18)encontrando valores de Kmax de 16460

e 17300 respectrivamente. Os detalhes sobre os tratamentos

SERViÇO DE BIBLIOTEC-A E INFO-RMAÇ;.O-:-lfOSC
F1SICA



39

térmicos são mostrados no cap.IV sobre sinterização.

d) Pb3Nb20S (P3N) como Precursor

Guha e Anderson(27) sugeriram que, como o sistema PbO

Nb20S forma um eutético a 830°C, a fase pirocloro Pb3Nb20a poderia

ser preparada a partir da mistura estequiometrica dos óxidos de

chumbo e nióbio. Posteriormente é adicionado o MgO para formar o

PMN à temperatura de 900°C. Eles adicionaram um excesso de MgO

(2% em peso) para facilitar a formação do PMN.

Esta técnica é semelhante ã da columbita com a

diferença de que a reação inicial é promovida entre os óxidos de

chumbo e nióbio.

Nossas experiências realizadas com este método

mostraram que ele é de fraca reprodutibilidade pois, durante a

formação do P3N, sempre ocorreu a formação da fase pirocloro

cúbica P3N2• A porcentágem de PMN obtida foi de 76% ± 5%.

A titulo de conciusão sobre os métodos clássicos, é

preciso lembrar que o sucesso da síntese depende dos parâmetros

de processamento cerâmico, tais como a reatividade do magnêsio,

homogeneização rigorosa dos pós precursores e controle da

volatilização do PbO através de tratamentos térmicos adequados.

2.2.2 H.TODOS NÃO CONVENCIONAIS

Os métodos não convencionais podem, em principio

resolver os problemas da preparação do PMN livre da fase

pirocloro, isto porque eles são baseados principalmente em

técnicas nas quais os elementos precursores são colocados em

solução liquida. Estes métodos têm certas vantágens sobre os
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métodos clássicos, porque permitem uma homogeneidade e

estequiometria a nível molecular, elevada pureza dos materiais

precursores e baixas temperaturas de calcinação. outra vantágem

é a flexibilidade do método em relação à escolha dos precursores

orgânicos ou inorgânicos devido à grande variedade de solventes.

a) Método pechini.

O primeiro método não convencional de que temos noticia

para preparar o PMN foi feito a partir de uma técnica

desenvolvida por pechini (28). Esta técnica parte do principio

de que certos ácidos fracos, tal como o ácido cítrico, têm a

capacidade de formar ligações estáveis e de forte coordenação com

muitos cátions (ex. Ti, Zr, Cr, Ba, Pb , etc.). Por exemplo,

alguns sáis metálicos podem ser complexados com o ácido citrico,

o resultado é a formação de um citrato metálico. A adição de

etileno glicol permitirá a formação de um ester e a polimerização

é obtida com o aquecimento da solução. Deste modo é obtida uma

solução homogênea dos íons metálicos ligados à matriz orgânica.

Esta solução é lentamente aquecida para remover o excesso de

solvente até obter uma resina sólida.

A resina é calcinada para remover o material orgânico

e assim, obter os metais quimicamente misturados com a

estequiometria desejada.

Usando esta técnica para o PMN, Anderson et aI. (29)

misturaram as proporções adequadas dos carbonatos de chumbo e

magnésio e et6xido de nióbio numa solução de acido cítrico. A

solução é aquecida (90°C) até a completa dissolução dos

precursores. A dissolução completa é muito importante para

garantir a homogeneidade da composição. Após a evaporação da
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solução é obtido um polímero orgânico. O sólido obtido é aquecido

em temperaturas acima de 400°C para a eliminação total dos

materiais orgânicos. A fase PMN pode ser obtida a temperaturas

acima de 700°C.

O etóxido de Nióbio pode ser substi tuido por uma

solução citrato de Nióbio preparado a partir do oxalato de nióbio

e ácido cítrico(30). O resultado é a obtenção da fase PMNa 650°C.

As propriedades dielétricas do PMN obtido por esta

técnica não foram bem determinadas.

b) Método Não Convencional Para a Columbita

° objetivo desta técnica é a preparação da columbita,

MgNb206 em temperaturas menores às do método clássico «1000oC).

A columbita é obtida a 700°C a partir de uma solução

aquosa de acetato de magnésio e oxalato de nióbio(31). Após a

obtenção do MgNb206, a slntese do PMN é feita usando o método

clássico da columbita (seção 2.1.1,c).

As propriedades do pó obtido por este método tais como,

pureza da fase perovskita e densidade do PMN sinterizado, não

foram superiores às do pó obtido pelo método clássico da

columbita (seção 2.2.1,c).

c) Método usando alcóxidos (sol-qel)

A slntese do PMN por este método é obtida, básicamente,

a partir de soluções dos alcóxidos de chumbo, magnésio e nióbio.

Chaput et aI. (32) prepararam o alcóxido mixto

Mg[Nb(OC2Hs)6]2 a partir do etóxido de nióbio, Nb(OC2Hs)5 e o

etóxido de magnés io Mg (OC2Hs)2' O alcóxido mixto foi misturado com
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O but6xido de chumbo Pb[OC(CH3)3l nas proporções estequiométricas

do PMN. Um gel é obtido ap6s a hidr6lise e condensaçao da mistura

dos alc6xidos em etanol. O pó obtido por secagem em condições

hipercr1ticas (-250°C, -6, 3MPa) foi calcinado a 700°C com a

obtenção da fase PMN. Entretanto as propriedades dielétricas não

foram determinadas.

Outra técnica desenvolvida recentemente (33)e que também

foi utilizada para preparar filmes finos tem como solução

precursora, o alc6xido de magnésio e ni6bio e o acetato de chumbo

misturados em 2-metoxi-etanol. O gel foi obtido por hidr6lise e

condensação da solução. Os géis obtidos foram secos a 140°C,

moidos e calcinados a 700°C. O resultado foi a fase PMN pura. A

constante dielétrica dos filmes finos foi da ordem de 1200 à

temperatura ambiente, um valor consideravelmente menor que a do

PMN preparado por métodos convencionais.

Os métodos não convencionais para preparar o PMN ainda

estão em desenvolvimento e,no momento poucos são os trabalhos que

apresentam um estudo das propriedades dielétricas e os

resultados não são superiores aos métodos clássicos(29)(33).
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111 BOVOS KÍ!ODOS DI 8ÍI!181 DI Pb(XQ1/31b2/3)03.

rATORESQUEIDLUDC:Wl SUA rOlUlAçio.

o grande número de técnicas desenvolvidas para a

preparação do PMN reflete por um lado o alto interesse devotado

a este material e por outro uma certa insatisfação em relação ã

confiabilidade e ã reprodutibilidade dos métodos desenvolvidos.

Também é importante o custo destes métodos. Em termos de

aplicações específicas os métodos cerâmicos e químicos visam a

preparação de pós reativos (baixas temperaturas de sinterização)

para a confecção de capacitores de multicamadas. Entretanto os

métodos químicos (não convencionais) e mais particularmente os

métodos em solução visam, também, a preparação de filmes finos;

um ramo da pesquisa aplicada de interesse crescente.

Foi pensando na idéia de contribuir ã resolução dos

problemas da preparação do PMN que desenvolvemos duas técnicas

novas para preparar este material. É importante lembrar que estas

técnicas podem se mostrar úteis para a preparação de outros

ferroelétricos ã base de chumbo e nióbio. A seguir descreveremos

estas técnicas de síntese do PMN, e as variáveis que influenciam

sua formação. No capítulo seguinte descreveremos as propriedades

físicas dos pós preparados, voltando sempre a atenção, para as

propriedades dielétricas. Um resumo das técnicas experimentais

por nós utilizadas é apresentado no apêndice A.
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3.1 MÉTODO CLÁSSICO

Aprincipal dificuldade que os métodos clássicos tentam

resolver é como evitar a formação da fase pirocloro cúbica

estável Pb3Nb4013 (P3N2), pois esta degrada sensívelmente as

propriedades dielétricas do PMN.A formação desta fase está

diretamente associada a dois fatores, a) Reatividade e

dispersabilidade do MgO e b) Evaporação do PbO durante os

processos térmicos. Por este motivo, decidimos estudar mais em

detalhe o controle dos processos térmicos e a reatividade dos

precursores do chumbo e do magnésio.

A reatividade do precursor do magnésio para a

preparação do PMN será estudada fazendo várias substituições

deste precursor. ° MgO é, então substituido pelo carbonato de

magnésio, Mgco3 ou pelo nitrato de magnésio hexa-hidratado,

Mg (N03)2.6H20. Estas trocas são justificadas pelo aumento da

dispersabilidade do magnésio, pois o volume destes precursores

aumenta consideravelmente em relação ao MgO. Além disso, como o

MgC03 é solúvel em água e o Mg(N03)2.6H20 é solúvel em água ou

álcool, então a dispersabilidade também aumenta porque estes

precursores são solubilizados no liquido de homogeneização (água

ou alcool) das matérias prima, onde estão incluidos os óxidos de

chumbo e nióbio. Em relação ao carbonato e nitrato de magnésio

pretendemos comparar a reatividade deste último com o MgC03 que

já é bem conhecido como precursor do magnésio.

° PbO existe na natureza em duas formas, o PbO de

estrutura tetragonal de cor amarelo-avermelhado (PbO-R) e

estável em temperatura ambiente. A outra forma do PbO é de
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estrutura ortorrômbica de cor amarela (PbO-Y) cuja estrutura é

estável em temperaturas acima de 489°C. Em temperatura ambiente

é instável e converte-se gradualmente em PbO-R.

Na tentativa de obter o PMN puro aumentando a

reatividade do precursor do magnésio, passamos a usar o MgC03 e

o Mg(N03)2.6H20 como matérias prima entre os óxidos precursores

de chumbo e nióbio. Também fizemos substituições do PbO, usando

a forma tetragonal ou ortorrômbica.

Considerando que uma das partes mais importantes do

processamento é o estágio de homogeneização das matérias prima e

portanto usamos todo o rigor possível de modo a obter um pó

homogéneo antes da calcinação.

A fim de reduzir ao mínimo a volatilização de PbO

reduzimos a temperatura e o tempo de calcinação com o objetivo

~reduzir ao mínimo a volatilização de PbO.

Na revista cerâmica(34) apresentamos resultados

preliminares deste método. Depois, esses resultados foram

consideravelmente aprimorados.

As matérias prima usadas na preparação do PMN foram PbO

do tipo amarelo ou vermelho (Carlo Erba), MgO ou MgC03 ou

Mg(N03)2.6H20 (Vetec) e Nb20S (CBMM,AD/623) todos com grau de

pureza P.A.. Os óxidos de chumbo e nióbio foram moídos

préviamente em moinho rotatório durante 48 horas sendo que o Pó

foi introduzido em jarros de polipropileno junto com bolas de

zircónia e água ou alcool como solvente. ° tamanho médio final

das partículas, medidas num sedígrafo modelo 5100 da

Micromeritics foi da ordem de 2.5J.'m± 0.5J.'me 1.2J.'m± 0,5J.'m

respectivamente.

A mistura das matérias prima foi preparada conforme as
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proporções molares dos óxidos que formam o PMN, ou seja

3PbO,lNb2os,lMqo

Para a homogeneização usou-se um moinho rotatório

durante 12 horas, usando etanol P.A. (no caso do MgC03 usou-se

água destilada) como solvente e bolas de zirconia em jarros de

polipropileno. A secaqem da mistura homoqeneizada foi feita em

estufa a 80°C (110°C no caso da água) sempre evitando que

ocorresse sedimentação. O pó foi desaglomerado usando peneira #70

(ASTM).

Após a secágem e desaglomeração, as misturas foram

calcinadas a 850°C durante 4 horas em cadinho de alumina com

tampa. A taxa de aquecimento foi de 4oc/min. Como o nitrato de

maqnésio tem ponto de fusão baixo (950C~, no caso da mistura que

continha este precursor, foi feito um aquecimento inicial à taxa

de 30c/min até 400°C seguido do tratamento térmico acima indicado.

A titulo de exemplo, a figo 17 mostra o difratograma

de raio X da amostra calcinada com a qual obtivemos o melhor

resultado onde observamos que os picos mais intensos correspondem

à fase PMN e com seta é indicada a fase pirocloro P3N2• Usando a

eq. 2-4 obtemos 98% de fase perovskita. Este é o valor máximo que

obtivemos para a fase PMN e em media obtivemos 95% ± 3%.

Entretanto, este residuo de fase pirocloro será totalmente

eliminado durante a sinterização dos corpos de prova (Cap. IV).

Este resultado foi obtido quando usamos o PbO-Y, Mq(N03)2.6H20 e

Nb20S como matérias prima. A figura 18 mostra o perfil de

distribuição de tamanho de particulas do pó preparado com esta

composição. O tamanho medio foi de 4,5~m ± O,5~m. A densidade do

p6 de 7,62 ± 0,02 9 Icm3 foi obtida por técnica de picnometria a

hélio (Picnômetro modelo 1305 da Micromeritics). Mais detalhes
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sobre o tamanho de partículas do pó PMN preparado por esta

técnica serão apresentados no próximo capítulo.

A tabela VI mostra os resultados com as outras

composições. Os menores valores de proporção de fase perovskita

foram obtidos quando usamos o MqO como matéria prima. A diferênça

entre as duas formas do PbO foi pequena, porém sempre observou-se

um melhor resultado com o PbO-Y.

TABELA VI

Precursores usados para a preparação de PMN e porcentagem

de fase perovskita obtida por difratograma de raio X.

COMPOSIÇÃO (MOLES) %PMN

3PbO-R

MqO 61

3PbO-Y
65

3PbO-R
MqC03 89

3PbO-Y
Nb20S95

3PbO-R
Mq(N03)2·6H20 94

3PbO-R
98

Diversos fatores influenciam a formação do PMN no

método clássico, alquns deles já foram mostrados na tabela V

(cap. 11). Na seção seguinte discutiremos a influêcia da

reatividade do MqO, do PbO e do tratamento térmico.

~ -
3.2 INI'LUENCIA DA RBATIVIDADE DO Mq E P):) NA FORIIAÇAODO PD

PBLO MÉTODOCLÁSSICO

A síntese do PMN e outros materiais cerâmicos de

propriedades especiais requerem um controle adequado de cada uma
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das etapas de processamento a fim de obter os resultados

desejados.

Na maioria dos processos em tecnologia cerâmica, as

reações no estado sólido efetuam-se através da homogeneização

rigorosa de pós finos. No caso de uma reação ocorrer

isotérmicamente então a reação depende da velocidade de difusão.

As espécies que se difundem durante o processo de síntese e que

controlam a velocidade da reação são os íons em movimento capazes

de atingir a interface da região do contorno de grão.

A nível de processamento cerâmico, o estado físico e

químico das matérias prima afetam a velocidade e a eficiência das

reações no estado sólido. Particularmente, a morfologia e o grau

de pureza dos pós precursores influenciam a temperatura, o tempo

de síntese e finalmente as propriedades macroscópicas do produto

final.

No método cerâmico clâssico, isto é, em processamento

por mistura de óxidos, .o controle da homogeneidade a nlvel

atômico ou molecular não é possível e por tanto, torna-se

necessârio trabalhar pelo menos, a nível microscópico. Isto

significa, bâsicamente, controlar a morfologia e a composição dos

pós precursores. Do ponto de vista da composição é comum o uso,

não apenas, de óxidos como matéria prima mas também de carbonato

e/ou nitratos. Deste modo, pode-se obter uma melhora na

homogeneidade da mistura das matérias prima através do aumento da

dispersabilidade de alguns precursores solúveis no líquido de

homogeneização (no caso de homogeneização a úmido em moinho

rotatório ou vibratório).

A tabela VI mostra o sensível aumento da fase

perovskita (PMN) quando o MgO é substituído pelo MgC03 e ainda
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observa-se uma melhora ao usar o Mg(N03)2.6H20. Portanto é

possível estabelecer uma relação de ordem, já conhecida, entre

estes precursores no que diz respeito da reatividade e

consequêntemente na proporção de PMN obtida,

reatividade

indicando que o nitrato de magnésio é o mais reativo entre estes

precursores.

A tabela VI mostra também, que o PbO-Y facilitou a

formação do PMN, provavelmente porque não sofre a transformção de

fase estrutural acima de 489°C e portanto, não perturba as

reações no estado sólido que devem estar ocorrendo a essas

temperaturas no sistema PbO-Nb20S' Assim, melhores resultados

podem ser obtidos se, entre as matérias prima, forem usados o PbO

de estrutura ortorrômbica (PbO-Y) e o nitrato de magnésio.

A morfologia do pó das matérias prima é também, muito

importante para a eficiência das reações no estado sólido e

consequentemente, para a síntese do pó cerâmico de interesse.

Normalmente, no nosso caso, o tamanho de partículas das matérias

prima (recebidas do fabricante) é grande (- 9~m) com dispersão de

tamanhos bastante larga. Estas características são inadequadas

para a síntese de materiais com propriedades especiais. A figo 19

mostra a distribuição de tamanho de partículas do PbO-Y (f. 19a)

(f. 19b) recebidos da Carlo Erba e CBMM

respectivamente. ° tamanho médio de partículas é maior que 8~m e

portanto faz-se necessário recorrer aos métodos de trituração já

conhecidos tais
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Fig. 19. Distribuição do tamanho de partículas de pós precursores

recebidos do fabricante. a) PbO (Carlo Erba) b) Nb20S (AD/625 CBMM)
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como o uso de moinhos rotatório ou vibratório. Deste modo o

tamanho médio de part1culas pode ser reduzido, possibilitando a

melhor eficiência das reações no estado sólido. De fato, ao

preparar duas amostras de PMN, uma usando as matérias prima no

seu estado bruto e a outra com os pós moldos (PbO - 2,3~m e Nb20S

- 1,2~m), obtiveram-se proporções de PMN bem diferentes da ordem

de 78% e 97% respectivamente. ° precursor do magnésio foi o

A cinética das reações é sensivelmente afetada pelo

tratamento térmico. A velocidade de aquecimento, a temperatura e

o tempo de calcinação são de vital importância para a sintese de

alguns materiais. A slntese do PMN é bastante sensivel ao

tratamento térmico como pode ser observado nas tabelas VIla, b,

e c. Em temperaturas acima de 900°C a volatilização de PbO é

acelerada e consequentemente há uma perda de estequiometria (tab.

VII,a). Por outro lado, taxas de aquecimento muito elevadas não

possibilitam a finalização de todas as reações no estado sólido

(tab. Vllb). ° efeito dos tratamentos térmicos de longa duração

TABELA VII

Porcentagem de fase PMN obtida após variações do

tratamento térmico de dalcinação

TC(OC) %PMNTAXA%PMNPatamar%PMN
(Oc/min)

(h)

750

482085290
800

721087497
850

85 790896
900

82 4971689
1000

78298

(a)
Jb)(c)

200c/min,4h
850 C,4h8500c,40c/min
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também se refletem na perda de PbO por volatilização (tab.Vllc).

Durante o tratamento térmico programado para a síntese do PMN por

nosso método, a perda de PbO por volatilização foi da ordem de 1%

em peso ou menor. Esta perda pode ser compensada no inicio do

processamento sem prejudicar a formação do PMN.

Resumindo, a maior porcentagem de PMN é obtida quando

usamos o PbO-Y e o Mg(N03)2.6H20 junto com o Nb20S• A

volatilização de PbO é minimizada se a calcinação é feita em

temperaturas da ordem de 850°C com periodos, não maiores que 4

horas

3.3 MÉTODO DE COPRECXPXTAÇÃO EM SOLUÇÃO AQUOSA*

° processo sol-gel tem por objetivo a obtenção, mais

eficiente, de materiais ou compostos com propriedades especificas

de interesse em tecnologia. Tornou-se,também, um instrumento para

a pesquisa de novas propriedades da matéria. Na maior parte dos

trabalhos realizados com a técnica sol-gel, os materiais são

obtidos via hidrólise e condensação de alcóxidos. Estes

precursores são geralmente caros e de dificil manipulação, por

exemplo, 25gr do alcóxido de nióbio, Nb(C2HsO)s custa da ordem de

150 U.S.$ e é extremamente sensivel ao ar. Por estes motivos a

maior parte dos processos industriais de preparação de p6s sào

realizados por métodos clássicos ou em solução aquosa, exceto se

o alto custo do investimento é compensado pela sua rentabilidade.

Pelos motivos acima mencionados, nossa pesquisa da

sintese do PMN por métodos não convencionais foi orientada para

a da obtenção de p6s por coprecipitação aquosa.

* Uma parte deste método foi desenvolvida sob a orientação do Prof. Or.

P.Barboux da universidade de Paris VI, durante estlqio de quatro meses que

realizei nesta mesma universidade.
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Em principio, as reações de hidr6lise e condensação em

solução aquosa são simples. Elas dependem essencialmente do pH,

da concentração e da temperatura. Entretanto uma análise mais

detalhada revela que os fenômenos de hidr6lise e condensação são

muito mais complexos. Inúmeras espécies baseadas mum só cátion

podem estar presentes na solução aquosa e é dificil saber qual

delas dará origem a uma fase sólida (precipitado).

Recentemente Henry propôs o modelo de cargas

espaciais(35) para a análise das reações de hidr6lise, condensação

e complexação em fase aquosa. Este modelo é baseado no principio

de igualdade de eletronegatividades proposto por sanderson(36).

Quando cátions metálicos MZ+, geralmente introduzidos

na forma de sais, estão dissolvidos em água destilada, eles se

coordenam às moléculas de água para formar fons aquosos,

(3-1)

A transferência de carga nas ligações M-OH2 têm como

efeito, o enfraquecimento das ligações O-H e conduzem à

deprotonação espontânea dos complexos aquo,

(3-2)

O resultado deste mecanismo será o aparecimento, em solução

aquosa, de muitos precursores. As espécies precursoras podem ser

desde Os aquo-cátions [M(OH2)n]z+ até os oxo-ánions [MOml(2m-z)

passando pelo precursor neutro [M(OH)nlO. O tipo de espécies

formadas dependerá de vários fatores e em particular da carga z+

do cátion e do pH. A questão será saber qual das espécies será

maioritária em determinadas condições.
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Após a hidrólise do cátion, a condensação das espécies

inorgânicas pode ocorrer por dois mecanismos. Num dos processos,

pontes OH são formadas,

e no outro são formadas pontes de oxigênio,

(3-3)

M-OH + M-OH (3-4 )

Deste modo, as reações de condensação em fase aquosa podem

ocorrer sob várias condições:

a) No caso de cátions de baixa valência ( z<S ), a elevação

do pH conduz, inicialmente, ã formação de policátions e

posteriormente a fases sólidas perto da visinhança do ponto de

carga zero segundo a reação (3-3).

b) No caso de metais de alto grau de oxidação ( z>5 )

uma diminuição do pH conduz ã formação de oxo-ánions [MOm]2m-Z)

e a acidificação conduzirá ã formação de pOli-ánions e

eventualmente a óxidos perto do ponto de carga zero.

Os mecanismos mostrados nas reações 3-3 e 3-4 podem

ocorrer separadamente ou em conjunto. A estabilidade dos cátions

nas soluções aquosas dependem também do seu grau de dissociação

iônica.

Em soluções aquosas, onde existem mais de um cátion

diferente em solução, os mecanismos de reação podem ser mais

complicados pois cada uma das espécies condensadas poderá conter

mais de um cátion. Por exemplo, no caso do Pb(Mg1/3Nb2/3)03será

necessário preparar três soluções aquosas correspondentes a cada
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um dos cátions Pb2+, Mg2+ e NbS+, e posteriormente deverá ser

encontrado um intervalo de pH de instabilidade dos três cátions

em conjunto para obter um precipitado homogêneo contendo os

hidróxidos ou óxidos hidratados dos cátions precursores.

A escolha dos precursores do Pb2+ e Mg2+ solúveis em

água não foi difléil, foram escolhidos os nitratos destes

cátions. Entretanto, no caso do Nb5+ foi necessário pesquisar

entre os niobatos um precursor solúvel em água que permitisse a

possibilidade de juntar os três cátions em conjunto, num

intervalo de pH de instabilidade mútua. Escolhemos assim, o

ortoniobato de potássio K3Nb04, que é solúvel em água. A sua

preparação é simples; a slntese é feita a 740°C através da

mistura das proporções estequiométricas de carbonato de potássio,

K2C03 e Nb20S•

Foram preparadas soluções aquosas dos nitratos de

chumbo e magnésio a O,5M e de ortoniobato de potássio a O,3M.

A precipitação dos complexos condensados de chumbo é

obtida em pH acima de 5,5 e os de magnésio com pH acima de 9. Por

outro lado o nióbio torna-se insolúvel em pH abaixo de 13.

Inicialmente estudamos as reações binárias. A primeira

reação binária estudada foi entre as soluções chumbo e ni6bio na

proporção Pb/Nb = 3/2 que corresponde ã estequiometria do PMN. Um

precipitado foi obtido após a adição da solução de chumbo ã de

nióbio. Após a filtração, a solução clara e incolor não

precipitou depois da adição de ácido hidrocl6rico, indicando que

nem o nióbio, nem o chumbo restaram em soluçào, pois se ainda

tivessem restado em solução, após a adicão do ácido, o nióbio

teria, ainda, precipitado como resultado da diminuição do pH e o

chumbo teria formado PbCl2 que também precipita. Portanto,
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acreditamos que a mistura destas duas soluções forma precipitados

sequindo a reação,

nH20

3Pb(N03)2 + 2K3Nb04 ----Pb3(Nb04)2.nH20 + 6KN03 (3-5)

Análises térmicas de termogravimetria e calorimetria

diferencial do precipitado (fig. 20) mostrarnumaperda de massa de

9% em três estágios. Dois destes estágios correspondem a doi$

picos endotérmicos em 280°C e 370°C. A 820°C outro pico

endotérmico foi observado, o qual corresponde à formação de

eutético do sistema PbO-Nb20S' Acima de lOOOoC a perda de massa

é associada à volatilização de PbO.

lIIQ6eal NETZSCH S j muI taneou~ Thermo I Ana iyzer STA 409 DSC/~U
I. - I 15

-I

-3

-5

-9

-11

-15
~ 2BB qea 6Ba

Tetllperatura/oC

soa

Fig. 20. Análise térmica (TG, DSC) do precipitado obtido

após reação entre Pb(NC1)2 e K3Nb04 em solução aquosa.



58

llaalQ/. NETZSCH5 imu I taneour. Therma I Ana I~zer STA 499 DSC/~U
5, t za

B

-5

-IB

-15

-28

15

Ia

-25
8 288 4BB 688

Teeperature/oC

-19
18ee

Fig. 21. Análise térmica do precipitado "PMN precursor"

A segunda reação binária estudada foi entre o magnésio

e o nióbio na proporção Mg/Nb = 1/2. Entretanto, como o pH

resultante foi da ordem de 13, um pouco de ortoniobato de

potássio resta em solução. As soluções de nitrato de chumbo e

magnésio são estáveis ao serem misturadas, pois o pH resultante

de 4,5 está abaixo do pH necessário para precipitar estes

componentes.

Para preparar a solução final, misturaram-se

inicialmente, as soluções de nitrato de chumbo e magnésio e a

seguir foi adicionada à solução de nióbioi um pouco de hidróxido

de potássio em excesso (ZO% em volume da sol. de nióbio) para

elevar o pH a um valor suficiente para garantir a precipitação

completa do hidróxido de magnésio. O precipitado obtido é uma

mistura estequiométrica da composição PMN. Na figo 21 é mostrada
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a análise térmica (TG/DSC) do precipitado em atmosfera de 02'

Observa-se uma perda de massa de 13% até 500°C, associada

principalmente à perda de água ligada. Acima de 500°C a perda de

massa é associada à formação total dos óxidos. A partir de 900°C

a perda de massa é devido à volatilização de PbO. A análise

térmica DSC é semelhante á do precipitado do sistema Pb/Nb já

mostrado na figura 20.

° precipitado foi analizado a várias temperaturas com

técnica de difratometria de raio X (fig. 22). A 350°C observa-se

a fase principal Pb3Nb20a ,(P3N) que tem a estequiometria para a

formação do PMN. A esta temperatura, já podem ser observados os

traços evidentes da fase perovskita PMN. A 500°C aumenta a

intensidade e estreitamento dos picos, o que significa um aumento

da cristalinidade do pó calcinado. A 700°C observamos um aumento

expressivo da fase PMN com a consequênte diminuição da fase P3N.

Finalmente a aooDc o PMN foi totalmente formado sem nenhum traço

de fase parasita. Com esta análise pode-se concluir um dado muito

importante, a fase pirocloro estável P.b3Nb4013 (P3N2) não foi

formada em nenhum estágio do tratamento térmico devido à formação

direta da fase P3N após a coprecipitação, isto confirma a eq. 3

5.

3.4 FATORES QUE INFLUENCIAM A FORMAÇÃO DO PXN

Os principais fatores que influenciam a formação do PMN

estão relacionados ao precursor de nióbio, ou seja, o K3Nb04• Se

a mistura do K2C03 e o Nb20S do K3Nb04 não estiver bem homogénea

observa-se a formação de metaniobato de potássio KNb03 que é
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temperaturas. A aooOe observa-se a fase pura PMN •
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insolúvel em água. A pesar disto,adoságem correta de K3Nb04 ainda

é possível pois o KNb03 pode ser separado por filtração e o K2C03

que não reagiu ainda resta em solução. Neste caso, este composto

reage com o nitrato de chumbo durante o processo de

coprecipitação formando carbonato de chumbo. O espectro de

transmissão no infravermelho de um precipitado preparado nestas

condições mostrado na figo 23, indica a presença da banda

correspondente ao carbonato de chumbo a 1387cm-1•
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Fig. 23. Espectro de transmissão no infravermelho do precipitado PKN

mostrando a presençã do carbonato de chumbo.

A presença do carbonato de chumbo no p6 PMN precursor,

faz com que as reações de calcinação sejam mais lentas e em

consequência o PMN será formado muito mais lentamente. No
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difratograma de raio X da figo 24 pode ser observado junto à fase

PMN traços do óxido de chumbo que ainda não reagiu •

•
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Fig. 24. Difratograma de raio X do pó PMN calcinado a 800°C,

mostrando os traços do PbO que ainda não reagiu.

Por outro lado, ap6s a filtração o precipitado

precursor deve ser cuidadosamente lavado de modo a retirar o

potássio (KOH) em excesso, uma vez que o potássio modifica as

propriedades dielétricas do PMN (capítulo IV).

Durante a lavagem o pH da solução deve ser mantido

acima de 10 para evitar que o hidr6xido de magnésio entre em

solução e modifique a estequiometria do sistema.
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IV SIIJ'lBRIIAÇÃO B PIOPRIBDADIB DIILÍftICAB DO

Pb(XCJ1/3D2/3) 03' (PJIII)

A síntese do PMN pelos métodos descritos no capítulo

anterior fez parte da primeira fase dos objetivos traçados neste

trabalho. A segunde fase, será a caracterização dos pós cerâmicos

preparados. Esta caracterização compreenderá específicamente, o

estudo da sinterização ou seja, a obtenção de uma cerâmica densa

e das propriedades dielétricas do PMN preparado pelos métodos

desenvolvidos neste trabalho (cap.III). Estas propriedades serão

comparadas, inclusive, com aqueles obtidos após sinterização de

pós preparados por outros métodos de síntese clássicos.

Assim, discutiremos uma série de fatores que

influenciam a sinterização do PMN, tais como, os aditivos, o

ligante e o valor da pressão aplicada (prensagem axial) durante

a compactação dos corpos de prova. Será observado o efeito destes

fatores sobre a densidade e a porcentagem de PMN após a

sinterização.

A principal preocupação em relação à sinterização do

PMN foi a de obter um corpo cerâmico denso em temperaturas em

torno, ou abaixo de lOOOOC. A presença de alguns aditivos

revelou-se essencial para a obtenção de um material sinterizado

com a presença de excelentes propriedades dielétricas. Observou-
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se também, uma relação estreita entre as propriedades dielétricas

e a microestrutura do PMN.

Após a obtenção da cerâmica sinterizada, procederemos

à caracterização física do PMN. Estudaremos suas propriedades

dielétricas e em particular a influência da porcentagem de PMN,

da densidade aparente e do tamanho de grão sobre as propriedads

dielétricas.

Neste capítulo também discutiremos a influência do KOH

sobre as propriedades dielétricas do PMN preparado pelo método de

coprecipitação em solução aquosa.

4.1 SINTERIZAÇÃO

° pó PMN usado para a sinterizaçao foi preparado por

vários métodos. Pelos métodos clássicos a diferença básica foi o

uso de precursores diferentes para o magnésio (seção 3.1) e pelo

método não convencional foi usada a técnica de coprecipitação em

solução aquosa (seção 3.3). Na tabela VIII são indicadas as

composições usadas para a sintese do PMN com a porcentagem de

TABELA VIII

Composições usadas para a sintese do PMN. Porcentagem de fase perovskita e

tamanho medio de particulasobtidos após calcinação a 8S00C.

COMPOSIÇÃO %PMNTamanho medio de
partículas (~m)

C-1: 3PbO - MgO - Nb20S

658
C-2: 3PbO - Mgco3 - Nb20S

925
C-3: 3PbO - Mg (NO':!)?6H?O - Nb?O ••

983

C-4: Coprecipitação. Pó amorfo

1002,5
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fase perovskita e o tamanho medio de part1culas (medida num

sed1grafo) após a calcinação e sem moagem. As composições C-1, C-

2 e C-3 foram preparadas conforme a técnica descrita na seção

3.1. A composição C-4 corresponde ao método de coprecipitação em

solução aquosa.

Após a calcinação, cada uma das composições C-1,

C-2 e C-3 foi separada em três partes. O primeiro lote (C-i,a)

foi deixado sem aditivos • Na segunda (C-i,b) foi adicionado

apenas 4% de PbO em peso. E no terceiro lote (C-i,c) foi

adicionado 4% de PbO e 2% de MgO (na. forma de nitrato de

magnésio) em peso. A composição C-4 foi mantida sem aditivos. As

amostras foram preparadas a partir dos pós calcinados sem prévia

moagem.

Das amostras preparadas, foram feitos corpos de prova

em forma de pastilhas (~ = 12mm) por prensagem uniaxial de lOOMPa

(-lT/cm2). A seguir, os corpos de prova foram sinterizados em

cadinho de alumina com tampa e recobertos com pó PMN para evitar

a volatilização de PbO dos corpos de prova durante a

sinterização.

Durante o tratamento térmico, as pastilhas preparadas

a partir das composições C-I e C-2 foram aquecidas a uma taxa de

looC/min até aoooc e a seguir com uma taxa de 4oc/min até 950°C,

esta temperatura manteve-se constante por 4 horas e

posteriormente resfriadas até aoooc a uma taxa de 2oC/min e

finalmente até a temperatura ambiente dentro do forno desligado.

Apenas no caso das amostras C-3, que continham nitrato de

magnésio e devido a seu baixo ponto de fusão foi feito um

aquecimento inicial de 30c/min até 500°C, seguido do tratamento

térmico explicado acima.
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A composição C-4 foi sinterizada a l0500C durante 2

horas. As taxas de aquecimento foram de looc/min até 750°C sequido

de 20Cjmin até l0500C e a taxa de resfriamento foi de 2°c/min até

aoooc seguido de resfriamento normal dentro do forno desligado.

Os corpos de prova também foram recobertos com pó PMN em cadinhos

de alumina com tampa.

4.1.1 FATORES QOE INI'LOENCIlK A SINTERIZAÇÁO DO PU.

Após a sinterização foi feito um difratograma de raio

X dos corpos de prova para determinar a porcentagem relativa de

fase PMN calculada a partir da relação 2-4. Na tabela IX são

mostrados estes resultados para cada composição e com os

respectivos aditivos. Observa-se que a composição C-l, preparada

TABELA IX

Porcentagem de PMN dos corpos de prova sinterizados a 950°C - 4h para as

composições C-l a C-3 sem aditivos e com 4% PbO (4%P) e 2% MgO (2%M) em

excesso. A composição C-4 foi sinterizada, sem aditivos, a lOSOOC - 2h.

% PMN

COMPOSIÇÃO PMN+4%P
PMN+4%P+2%MPMN

(a)
(b) (C)

C-1

687579

C-2

98100100

C-3

100100100

C-4

100--

diretamente a partir dos óxidos apresenta os menores valores de

porcentagem de fase perovskita, de fato r estes problemas de

formação do PMN já foram estudados na seção 2.2.1.1. Com exceção

-~';~---_..-;.o...-.lt-Uft __ •.

SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇAO _ IfQSC
F1SICA
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TABELA X

Porcentagem da densidade teórica dos corpos de prova,

após a sinterização de cada urna das composições.

% da densidade teórica

(p =8, 12g /cm3)COMPOS!eÃO PMN

PMNt4%PPMNt4%Pt2%M

(a)
(b)(c)

C-l

838686
C-2

739296

C-J
7g~7~a

C-4

97--

da composição C-2a, com 98% de PMN, as outras composições

apresentam 100% de fase perovskita.

Os corpos de prova foram, também caracterizados em termos da

densidade aparente, determinada pelo método de Arquimedes. Os

resultados são indicados na tabela X. A composição C-1 apresentou

os menores valores de densidade aparente, exceto a composição C-

1a em relação às C-2a e C-3a. Esta anomalia é associada à

presença de PbO que não reagiu durante a calcinação da composição

C-la. O PbO em fase líquida aumentou a densidade desta

composição. De fato, o exame desta composição ao difratograma de

raio X, revelou traços de PbO.

o aumento da densidade dos corpos de prova também pode

ser relacionado ao tamanho medio de partículas do pó calcinado de

cada uma das composições (tab. VIII), assim, da composição C-l à

C-4 ocorreu uma diminuição e paralelamente, após a sinterização,

observou-se um aumento da densidade aparente dos corpos de prova.

Especificamente no caso da composição C-4 observou-se um sensível

aumento da densidade, também devido ao aumento da temperatura de

sinterização em relação às outras composições. A figura 25 mostra
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Fig. 25. Densidade relativa p/Pt' dos corpos de prova sinterizados,

em função do tamanho medio de partículas do pó calcinado,

das composições C-l a C-4.

um gráfico da densidade aparente dos corpos de prova em função do

tamanho de part1éulas após a calcinação, sendo que o pó foi

sinterizado sem moagem. Os resultados mostram o efeito benéfico

dos aditivos. A densidade aparente das amostras sinterizadas sem

aditivos (C-i,a) é nitidamente inferior, por outro lado, as

amostras da composição C-3 apresentam os maiores valores ao serem

sinterizadas com aditivos. Entretanto, a composição C-4 apresenta

uma densidade alta, mesmo sem aditivos. Esta composição foi

preparada de modo diferente, mas em principio este resultado

deve-se ao fato de ter sido sinterizada a uma temperatura mais

alta (10500C) e de apresentar um tamanho de part1culas menor que

o das outras composições, confirmando a idéia de que um pó

"verde" PMN de tamanho de part1culas menor que 3IJ.mleva à
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obtenção de cerâmicas mais densas.

O uso de aditivos pode-se revelar muito importante para

a sinterizabilidade de certas cerâmicas. A escolha do aditivo e

da quantidade deve ser criteriosa de modo a não afetar as

propriedades f1sicas do produto final. No caso do PMN, a

sinterização e a microestrutura são melhoradas com a adição de

pequenas quantidades de PbO(14)(15)e de MgO(16) com a consequente

melhora das propriedades dielétricas do PMN. Até o presente

momento não se tem informação sobre uma melhora substancial da

sinterizabilidade do PMN apenas a partir do controle da

morfologia do pó que permita reduzir a temperatura de

sinterização sem prejudicar as propriedades

dielétricas. Entretanto, neste trabalho observou-se que uma

distribuição de tamanho medio de part1culas de 2~m 0,5 m, como

mostrado na figo 26, favorece a formação de' corpos de prova

densos (>95%).
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Fig. 26. Distribuição de tamanho de part1culas de um p6 PMN que

0.1

favorece a formaço de corpos de prova mais densos ap6s sinterizaço
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TABELA XI

Porcentagem da densidade te6rica após sinterização,

obtida variando o ligante e a intensidade da pressão uniaxial

durante a compactação dos corpos de prova.

50 MPa100 MPa200 MPa400 MPa

Sem Ligante

76,678,879,179,1

PVA

60,362,862,862,1

PVB

73,678,378,278,5

outros fatores que merecem comentário são o uso de

ligantes e o valor da pressão uniaxial durante a preparação dos

corpos de prova. Estudos sobre a influência do ligante foram

feitos usando polivinil alcool (PVA) e polivinil butiral (PVB) na

proporção de 2% em peso,foi adicionado também 0,8% em peso de

etileno glicol como lubrificante. As amostras preparadas foram

prensadas com diferentes valores de pressão uniaxial. Após

tratamento térmico com taxa de aquecimento de 30C/min até 500°C

por 2 horas e posterior sinterização (ver seção 4.1), foi

calculada a densidade aparente pelo método de Arquimedes. Os

resultados são mostrados na tabela XI onde esta indicada a

porcentagem da densidade teórica (Pt = 8,12g /cm3) No caso do PVA

os resultados foram inferiores às amostras prensadas sem ligante.

Ao usar o PVB não se observou uma melhora substancial da

densidade aparente. concluimos,assim, que o uso de ligantes e a

aplicação de cargas elevadas não ofereceram qualquer vantagem

sobre as amostras sem ligante.

4.2 PROPRIEDADES DIELiTRICAS DO PKR

Nesta seção, apresentamos as caracteristicas
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dielétricas dos corpos de prova preparados conforme a seção 4.1.

Específicamente, será calculada a constante dielétrica K do PMN,

calculada a partir de medidas de capacitância, e da perda

dielétrica tanô em função da temperatura e da frequência. Os

corpos de prova têm formato de disco (~-10mm e espessura -lmm)

cujas faces foram polidas após a sinterização. Eletrodos de ouro

com o diagrama mostrado na figura 27 foram depositados por

evaporação a vácuo.

+i e Ie tro dos (A u )

anel de guarda
(Au)

solda (Ag)

Fig. 27. Vista lateral de Ilma pastilha de PMN preparada para

caracterização dielétrica. Os eletrodos são de ouro evaporado.

Devido ã geometria dos eletrodos a constante dielétrica

K pode ser determinada a partir da relação

K = ~ = 11, 3xl06 (J.LF/cm) -1 d(cm) C(J.LF)
to A (cm2)

onde €o é a permitividade do vácuo, d é a espessura do dielétrico

e A é a área do eletrodo. A perda dielétrica é definida como,



D = tanô =
t"
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(4-2 )

onde €' e €H são a parte real e imaginária da permitividade.

As medidas de capacitância e perda dielétrica foram

efetuadas em função da frequência usando um impedancimetro da

Solartron modelo SI 1260. A tensão aplicada foi de 1 volt. Para

as medidas dielétricas em função da temperatura foi usado um

criostato para nitrogênio liquido cujo dedo frio continha um

sistema de aquecimento (resistência de 300) para variar a

temperatura da amostra entre -100 e 120°C.

A constante dielétrica do PMN também será relacionada

a variáveis que são resultado do processamento cerâmico, estas

variáveis são a porcentagem de PMN, a densidade aparente dos

corpos de prova e o tamanho de grão das amostras sinterizadas.

Das três composições preparadas pelo método clássico,

é a composição C-3 que mostra os melhores resultados. Esta

composição, é justamente o método clássico de sintese do PMN

sugerido neste trabalho. Inclusive, esta composição exibiu os

menores valores de perda dielétrica.

Foi feito um estudo mais detalhado das propriedades

dielétricas da composição C-3c. Na figo 2S é mostrada a variação

da constante dielétrica em função da temperatura para a

frequência de 1kHz. O valor da constante dielétrica máxima,KM é

17193 em -SoCo Também foram estudadas as propriedades dielétricas

em função da frequência e da temperatura. Na figo 29 são

mostrados os resultados e na tabela XII são mostrados os valores

de KMAX e da temperatura na qual o máximo ocorre para cada

frequência • A constante dielétrica aumenta conforme a frequência

diminui e o mesmo acontece com a perda dielétrica. Este
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Fig. 28. Constante dielétrica e perda dielétrica

em função da temperatura da composição C-3c.

TABELA XII

Constante dielétrica máxima e temperatura de Curie

para várias frequências na composição C-3c

v (kHz) KM~XTM(OC)

0,1

17806-12

1

17193-8

10

16193-3

100

149924
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comportamento é típico dos relaxores ferroelétricos.

Também foram realizadas medidas dielétricas das

composições C-3a, C-3b e C-3c, mostradas na figo 30. Nesta figura

pode ser observado nitidamente a diferença entre a composição C-

3a, sem nenhum aditivo, e as composições C-3b e C-3c às quais foi

adicionado 4% PbO e 2% Mg(N03)2.6H20 em excesso respectivamente.

Fig. 30. Constante dielétrica em função da temperatura para as

composições C-3a (sem aditivos), C-3b (4\ Pb) e C-3c (4\ PbO e 2\ MgO)

A composição C-l, que corresponde ao PMN preparado

diretamente dos óxidos precursores, mostra propriedades

dielétricas inferiores às outras composições. Isto decorre, em

princípio, do fato de a composição C-l possuir baixos valores de

densidade aparente e porcentagem de PMN em relação às outras

amostras. Isto é , a poros idade e a fase pirocloro tem o efeito

de diminuir a constante dielétrica. Mas isto não é suficiente
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para explicar os valores fracos da constante dielétrica pois,

entre as composições C-1a, C-2a e C-3a, a composição C-1a teve

maior densidade e contrariamente a menor constante dielétrica. O

fator mais importante é sem dúvida a proporção de fase perovskita

da composição C-1a e pelos detalhes da rnicroestrutura das

amostras de cada composição. Isto será discutido mais adiante.

A constante dielétrica das composições C-2 e C-3

aumentou expressivamente, em particular nas amostras em que foram

usados aditivos, os resultados foram nitidamente superiores. A

densidade aparente das amostras atingiu valores perto da

densidade teórica.

Os resultados da constante dielétrica e perda

dielétrica em função da temperatura da composição C-4 são

mostrados na figura 31. A constante dielétrica máxima KMAX é de

15430 à temperatura de -lS0C. Este resultado reflete a utilidade
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Fig. 31. Constante dielétrica e perda dielétrica da composição C-4.
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do método de coprecipitação em solução aquosa para a obtenção de

elevada constante dielétrica para o PMN estequiométrico e sem

aditivos para a sinterização.

As propriedades cerâmicas e dielétricas das composições

C-l, C-2 e C-3 e C-4 são resumidas na tabela XIII.

A figura 32 mostra a variação da constante dielétrica

em função da porcentagem de fase PMN. Neste gráfico observa-se

claramente que a porcentagem de PMN é importante para a obtenção

de uma constante dielétrica elevada. Entretanto, também observa-

se que, mesmo para amostras com 100% de perovskita, a constante

dielétrica pode variar num intervalo de até 10000. Isto significa

que há outros fatores envolvidos que também influenciam o valor

da constante dielétrica.
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Fig. 32. Constante dielétrica a 20°C (1kHz) vs. a % de PMN

obtida por difratometria de raio X.
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A densidade aparente dos corpos de prova também é um

dado importante para a constante dielétrica. A figura 33 mostra

esta relação, na qual observa-se que, o efeito da poros idade é

determinante para a obtenção de elevados valores de constante

dielétrica. A composição C-I está fora desta tendência,

entretanto neste caso é a presença da fase pirocloro que reduz a

constante dielétrica. Portanto, acreditamos que sem a presença

da fase pirocloro, a constante dielétrica desta composição seria

aumentada.

Para entender melhor a variação das propriedades

dielétricas de uma composição em relação a outra, foi feito um

estudo da microestrutura dos corpos de prova sinterizados.

2??oo
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-91??oo~
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a I,.- '
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a
a

a

Fig. 33. Constante dielétrica máxima vs. a densidade relativa (p/pt)

dos corpos de prova após a sinterização. pt=8,12g/cm3•
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Na fig.34 são mostradas algumas micrografias de microscopia

eletrônica de varredura da composição C-2 onde observamos um

aumento gradual do tamanho de grão entre as composições C-2a, C

2b e C-2c respectivamente. O mesmo comportamento é observado na

figo 35 para a composição C-3. A comparação das micrografias da

fig.34 e da figo 35, indica que o tamanho de grão é maior para a

composição C-3 para cada caso (a), (b) e (c).

A micrografia da composição C-4 (figura 36) na figura

mostra um tamanho de grão similar ao das composições C-2c e C-3c.

Isto significa que o pó usado para a sinterização da composição

C-4 é mais reativo que o das outras composições.

A composição C-1, de fracas propriedades dielétricas

revelou muitas inomogeneidades na microestrutura, como pode ser

observado na figo 37 que também mostra evidências de uma fase

liquida, correspondente ao óxido de chumbo. Esta fase liquida fez

com que aumentasse a densidade das amostras.

Na tabela XIII é' i.ndicado o tamanho médio de grão e

observa-se que tem uma relação entre o tamanho dos grãos e a

constante dielétrica. A relação entre propriedades dielétricas e

tamanho de grão foi também, muito recententemente estudado de

modo sistemático por P. Papet et aI. (18) e nossos resultados estão

de acordo com os resultados por eles encontrados.

No nosso trabalho procuramos estudar mais em detalhe a

relação entre a constante dielétrica, a densidade aparente e o

tamanho de grão para amostras com 100% de PMN. Na figura 38

mostra-se o gráfico da constante dielétrica máxima em função da

porcentagem da densidade teórica e em cada um dos pontos é

indicado o tamanho de grão correspondente a cada uma das amostras

medidas. Incluimos também os resultados de Papet et aI.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 34. Micrografias (MEV) de fratura dos corpos de prova das composições

C-2a (sem aditivos), C-2b (4\ PbO) e C-2c (4\ PbO + 2\ MgO).
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(a)

(b)

(c)

Fig. 35. Micrografias (MEV) da fratura de corpos de prova das composições

C-3a (sem aditivos), C-3b (4% PbO), e C-3c (4% PbO + 2% MgO).
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Fig. 36. Micrografia da fratura da com~osição C-4,sinterizada a l0500C - 2h.
,

!

Fig. 37. Micrografia da fratura da composição C-lb, sinterizada a 950°C.

Discutiremos estes resultados com a teoria de

dielétricos de duas fases. No nosso caso uma das fases é o PMN e

a outra são os poros no seu interior.

Existem muitos modelos que tentam explicar os sistemas

dielétricos heterogêneos e a maioria destes modelos físicos têm

sido propostos e analizados apenas com um espírito académico. O

modelo empírico que tem sido mais usado para estes dieletricos é

o modelo de Lichtenecker que segue a seguinte relação(31)

(4-3 )



ADITIVOS

COMPOSIÇÃO
% PMN~ PTamanho deo t

% P
% M Grão d(J.l.m)KMAXK200Ctan20P

(1kHz)
(1kHz)(lkl1~) .

a

-- 68 83-2400 19020,17.10-2

C-I

b4- 75 86-2110 16371,10.10-2

c

42 79 860,5317324680,55.10-2

a

-- 98 731,5544247690,22.10-2

C-2

b4-100 924,215016122630,13. 10-2

c

42100 965,516236130240,12.10-2

a

--100 7926786 60760,28.10-2

C-3

b4-100 97415433 125170,16.10-2

c

42100 98617200 140780,18.10-2

C-4

a--100 975,515430114100,14.10-2

TABELA XIII

Propiedades cerâmicas e dielétricas do PMN,para cada uma das

composições estudadas.
(Jl
~
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Ki é a constante

dielétrica de cada fase e vi é a proporção de cada fase.

Entretanto este modelo é válido quando a constante dielétrica das

duas fases não é muito diferente(38). Este não é o caso do PMN

onde consideramos uma razão da ordem de 20000 para KpMN/Kporos'

Um modelo que se ajustou melhor aos resultados

experimentais é resumido na equação de Looyenga (39) no caso

particular de uma matriz com poros de K = 1,

(4-5)

Usou-se a hipótese de que haveria um Ki máximo para amostras com

um tamanho medio de grão bem determinado com

densas.

cerâmicas 100%

figura 38

A curva da equação (4-5) para vários Ki foi traçada na

Em cada uma destas curvas traçadas observa-se que os

pontos experimentais correspondem a tamanhos de grão não muito

diferentes. Este comportamento nos faz levantar a hipótese de que

para cada tamanho de grão existe um limite de constante

dielétrica máxima para 100% da densidade teórica. A constante

dielétrica máxima aumenta com o aumento do tamanho de grão, o que

é explicado pela diminuição da superflcie de contornos de grão de

baixa constante dielétrica. Nossa proposta aqui é de que para

cerâmicas PMN com 100% da densidade teórica e nenhum traço da

fase pirocloro, a constante dielétrica dependerá exclusivamente
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do tamanho de grão.

A partir dos resultados da tabela XIII podemos concluir

que o método de síntese do PMN por técnicas clássicas, no qual

foi usado o nitrato de magnésio como matéria prima entre os

precursores, permite obter ótimos resultados, tanto do ponto de

vista da síntese como das propriedades dielétricas. Este método,

também favorece o aumento do tamanho de grão, permitindo a

otimização das propriedades dielétricas.

Para efeitos de comparação, na tabela XIV são mostrados

alguns valores da constante dielétrica vs. temperatura de

sinterização já publicadas na literatura. Os resultados obtidos

neste trabalho são encorajadores pois foram obtidos valores

elevados da constante dielétrica com uma temperatura de

sinterização relativamente baixa (950°C).

TABELA XIV

Valores da constante dielétrica máxima e a temperatura de sinterização

deste trabalho comparados com os da literatura. Estes dados referen-se às

amostras sinterizadas com aditivos.

REFERÊNCIA KMJl.y(kHz)TI=:(OC)Tempo (h)
16

1646012701

14

1160010006

15

155009006

39

1820011004

40

1730011002

Este Trabalho

172009504
(C-3c)

No caso do método em solução aquosa para o PMN ,

obtiveram-se elevados valores da constante dielétrica, mesmo sem
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colocar aditivos para a sinterização. Para se ter uma melhor

idéia da relevância dos resultados obtidos por este método,

faremos uma comparação com os valores da constante dielétrica de

amostras de PMN sem aditivos, publicados na literatura. Estes

resultados são mostrados na tabela xv.

TABELA XV

Valores da constante dielétrica máxima e a temperatura de sinterização da

composição C-4 comparado com os dados da literatura. Estes dados são de

amostras sinterizadas sem aditivos.

I REFERÊNCIA I
KMAX (1kHz)

I
Ts(OC)

Itempo (h)
I

16

1270012701

14

900010006

39

45009504

Este Trabalho
(C-3a)

68009504

(C-4)

1543010502

4.2.2 INFLUÊNCIA DO POTÁSSIO SOBRE AS PROPRIEDADES DIELÉTRICAS

DO PMN

A preparação de pós PMN pela técnica de coprecipitação

em solução aquosa, envolve o uso de hidróxido de potássio na

solução de nióbio. Se não for eliminado por lavagem com H20,

traços de óxido de potássio ficam dentro do pó calcinado; isto

afeta drasticamente as propriedades dielétricas do PMN.

o efeito do potássio sobre as propriedades dielétricas

é mostrado na figura 39 onde é apresentada a variação da

constante dielétrica em função da temperatura de amostras lavadas
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Fig. 39. Efeito do potássio sobre a constante dielétrica do PMN

preparado por coprecipitação em amostras lavadas e não lavadas.

e não lavadas. ° potássio tem a função de abaixar drasticamente

a constante dielétrica, a temperatura de Curie e de alargar

consideravelmente a relação K/T.

Para confirmar este resultado, foi preparada uma

amostra de PMN conforme o método clássico desenvolvido neste

trabalho (seção 3.1) porém, entre as matérias prima adicionou-se

2% de K2C03• Após a calcinação e antes de preparar os corpos de

prova foi adicionado 4% PbO e 1% MgO (na forma de Mg(N03)2.6H20).

Os corpos de Prova foram sinterizados a 950°C conforme explicado

na seção 4.1. Uma outra amostra foi preparada do mesmo modo

porém, sem carbonato de potássio.

As medidas dielétricas destes corpos de prova são

mostradas na fig.40. O comportamento observado é semelhante ao
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Fig. 40. Efeito do potássio introduzido em amostras de PMN

preparadas por métodos clássicos. 0:0% K2C03 e 0:2% K2C03

observado nas amostras lavadas e não lavadas. Isto confirma a

suposição de que é ° potássio que provoca a drástica mudança nas

propriedades dielétricas do PMN.

Duas hipóteses podem ser levantadas à respeito da

presença do potássio no PMN, a) O carbonato de potássio,

transformando-se em óxido, forma fase líquida nas amostras

sinterizadas. As interfaces entre os contornos de grão seriam

preenchidas pelo óxido de potássio fundido. O efeito resultante

seria que; interfaces (em fase líquida) de pequena constante

dielétrica e baixa temperatura de curie provocariam o mesmo

efeito a nível macroscópico, de modo que nas amostras de PMN com

potássio, haveria uma diminuição da constante dielétrica e

temperatura de Curie, se comparadas às amostras de PMN puro.
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b) O potássio entraria na estrutura do PMN formando um

composto de composição

Neste caso o potássio toma os lugares do chumbo, e isto

introduziria uma maior desordem estrutural causada pela flutuação

composicional, o que poderia resultar numa drástica diminuição da

temperatura de transição estrutural ou temperatura de Curie. A

presença do potássio na estrutura provocaria também uma

diminuição da polarização com consequênte reduçào da constante

dieletrica.

Acreditamos que a maior contribuição às mudanças das

propriedades dielétricas do PMN é devida à primeira hip6tese

formulada.
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V COJICLUSÕB8B SUG_TÓ_

Neste trabalho estudou-se a síntese de pó PMN e as

propriedades dielétricas do corpo sinterizado. A síntese do pó

PMN, por métodos clássicos, foi estudada, usando diversas

matérias prima para o magnésio (óxidos, carbonatos e nitratos) e

para o chumbo (as duas formas halotrópicas). Observou-se que a

síntese foi facilitada pelo uso de carbonato ou nitrato de

magnésio e pelo PbO de estrutura ortorrômbica (PbO-Y). Este fato

faz com que se tenha uma mistura muito mais homogenea e reativa

entre os precursores. A redução do tamanho de partículas entre

0,9 - 2,5~m para os óxidos de chumbo e ni6bio também aumentam a

homogeneidade da mistura e facilitam a síntese do PMN. ° aumento

considerável da homogeneidad'e das matérias prima faz com que a

formação da fase pirocloro, P3N2 que ocorre através da reação,

seja reduzida ao mínimo, em benefício da seguinte reação

(5-1)

3PbO + Nb20S ~Pb3Nb20a

para a posterior formação do PMN,

(P,3N) (5-2)

(5-3)

° p6 PMN preparado, usando nitrato ou carbonato de
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magnésio, tornou-se mais reativo para sinterização do que o uso

de óxidos. Os melhores resultados foram obtidos com o nitrato de

magnésio e o PbO junto com o óxido de nióbio como matérias prima.

A adição de pequenas quantidades de óxido de chumbo e magnésio

antes da sinterização permitiu preparar corpos de prova com

densidades próximas da densidade teórica e tendo uma

microestrutura que favorece a obtenção de boas propriedades

dielétricas. A evolução da constante dielétrica com a temperatura

é similar àquelas já publicadas na literatura. A maior constante

dielétrica no ponto de Curie (Te-SOC), de valores maiores que

17000 (1kHz), foi obtida com uma sinterização à temperatura de

950°C (durante 4 horas). Esta temperatura, associada à constante

dielétrica, é menor do que as já publicadas na literatura (tab

XIV) •

Pós de PMN também foram preparados a partir da técnica

de coprecipitação em solução aquosa. As soluções aquosas de cada

um dos cátions foram as soluções de 0,5M de nitrato de magnésio,

0,5M de nitrato de chumbo e 0,3M de ortoniobato de potássio. Esta

técnica original possibilitou a formação do "PMN precursor" ao

provocar a coprecipitação dos três cátions formadores do PMN.

Estudos de infravermelho e raio X, revelaram que o pó precursor

é Mg(OH)2 e Pb3(Nb04)2.nH20 que é formado pela reação

(5-4)

O PMN é obtido a SOOOC. Durante o tratamento térmico de

calcinação a formação da fase pirocloro cúbica P3N2, que prejudica

irreverslvelmente as propriedades dielétricas do PMN, é

totalmente evitada. O precipitado deve ser lavado cuidadosamente
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após a filtração, para retirar o hidróxido de potássio. Caso

contrário, a presença do potássio modifica drásticamente as

propriedades dielétricas do PMN.

A microestrutura dos corpos de prova de PMN (sem

aditivos) obtido após a sinterização, revela grãos cujo tamanho

(- 5~m), é ideal para obter altos valores de constante

dielétrica. A dependência entre o tamanho de grão e a constante

dielétrica foi inicialmente discutida por Swartz et al.(16) que

também relacionaram o aumento do tamanho de grão à adição de MgO

em excesso.

A dependência da constante dielétrica com o tamanho de

grão, tanto na fase ferroelétrica como na paraelétrica é

relacionada à influência da região do contorno de grão. Se uma

segunda fase, de baixa constante dielétrica, tal como fases

pirocloro, impurezas e poros for distribuida nas regiões de

contorno de grão, o resultado é a diminuição da constante

dielétrica • Se o tamanho de grão aumenta, o contorno inter-grão

diminuirá e como consequência a constante dielétrica K, do PMN

será menos perturbada pelas regiões de contorno de grão de baixo

K.

Neste trabalho discutimos a influência da porcentagen

de fase perovskita, da densidade aparente e do tamanho de grão do

corpo sinterizado sobre as propriedades dielétricas do PMN.

Conlcuimos que para se ter um corpo de prova sinterizado com

excelentes propriedades dielétricas, não é suficiente a presença

de 100% de fase perovskita nos corpos de prova. Além deste fator,

é necessário que o material PMN sinterizado tenha uma densidade

perto da densidade teórica e uma microestrutura com tamanhos de

grão maiores que 5~m.
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O estudo da síntese e propriedades do PMN, assim como

o de outros ferroelétricos, depende de inúmeros parâmetros e este

trabalho está longe da pretensão de abordá-Ios na sua totalidade.

O método de coprecipi tação em solução aquosa pode

possibilitar a síntese de outros ferroelétricos à base de chumbo

e ni6bio. Portanto este método já está sendo desenvolvido como

uma técnica para a síntese e caracterização de outros materiais.

A realização deste trabalho permitiria o

desenvolvimento de novos estudos sobre os materiais

ferroelétricos ou, inclusive o aprofundamento de alguns aspectos

abordados no decorrer deste trabalho. A fim de dar continuidade

a esta pesquisa, damos a seguir, algumas sugestões,

1.- Usando as técnicas desenvolvidas neste trabalho, outros

materiais, tais como Pb(zn1/3Nb2/3)03 e Pb(Fel/2Nbl/2)02 podem ser

preparados e as propriedades dielétricas estudadas.

2.- O método de coprecipitaçào em solução aquosa possibilita

uma melhor homogeneidade a nível molecular, o que pode facilitar

a síntese das composições citadas acima; as propriedades

dielétricas podem ser estudad~sistematicamente.

3.- A composição PMN - PbTi03, que apresenta constante

dielétrica acima de 20000 à temperatura ambiente, pode ser

preparada a partir dos métodos descritos neste trabalho.

4.- O potássio modifica as propriedades dielétricas do PMN;

um estudo básico pode ser realizado com o objetivo de entender

melhor os problemas de difusão e de defeitos substi tucionais

nestas perovskitas. Isto pode facilitar o entendimento da mudança

da temperatura de Curie em função do aumento da desordem

estrutural provocada pela variação do raio iônico de um dos

sitios cristalinos.
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5. O modelo de Looyenga foi proposto como o modelo que pode

se ajustar aos resultados obtidos da constante dielétrica em

função da densidade aparente e do tamanho de grão. É possivel

realizar estudos da constante dielétrica em função do tamanho de

grão para corpos de prova com densidades perto da densidade

teórica e 100% de fase perovskita PMN. O tamanho de grão pode ser

variado de 1 a 7~m.

6. As propriedades dielétricas de filmes espessos de PMN e

outros relaxores, podem ser estudadas. Os pós podem ser

preparados pelas técnicas descritas neste trabalho.

7. Nesta linha de pesquisa dos ferroelétricos relaxores, é

possível usar o método sol-gel para preparar soluções orgânicas

ou inorgânicas de ferroelétricos para aplicações em filmes finos.
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APÊI1DICB

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS UTILIZADAS

1)Difratometria de raio X.

Estas medidas foram realizadas num difratômetro do tipo

RIGAKU Rotaflex, RU 200B. Radiação CuKa e filtro de Ni.

2) Sedígrafo modelo 5100 da Micromeritics.

Este equipamento foi utilizado para fazer a análise do

tamanho de partículas dos pós preparados neste trabalho.

3) Um Picnômetro modelo 1305 da Micromeritics foi

utilizado para medir a densidade de pós antes de serem análizados

no sedígrafo.

4) As análises térmicas foram realizadas num aparelho

NETZSCH modelo STA 489.

5) Os espectros de infravermalho foram obtidos de um

espectrômetro da BOMEN MICHELSON SERIES.

6) As medidas dielétrica foram realizadas com a ajuda

de impedancímetro da Solarton modelo SI 1260. E os eletrodos de

ouro foram evaporados numa evaporadora da Metal Lux ML-469-79UF.

7) Para o estudo do tamanho de grão dos corpos de prova

sinterizados, usou-se um microscópio eletrônico da varredura

(MEV) da Zeiss DMS 960 e a metalização foi feita numa evaporadora
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da Balzers SC 050.

8) Os fornos utilizados foram de construção propria e

os controladores de temperatura fabricados pela FAC.

9) A moagem dos põs foi feita num moinho rotat6rio de

fabricação prõpria.
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