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RESUMO

o estudo de propriedades de transporte das fases vítreas do

sistema Li Thl F4 3 por RMN do 7Li e do 19F mostrou que tanto osx -x - x

ions Li+ quanto F- são condutores. O litioé móvel para todas as

temperaturas estudadas e atua como cation modificador do reticülo ,

enquanto que o fluor é condutor apenas acima de 373K. Por espectros

copia vibracional ficou evidenciada a variação do número de coorde

naçao do Th (de 8,5 a 9,5) em função da composição.

No sistema Li DI F4 3 verificou-se que o átomo de urâniox -x - x

assume coordenação 8, independentemente da composição. O paramagne-

tismo dos vidros de urânio, determinado por medidas magnéticas e de

RPE, é devido ao paramagnetismo inerente ao átomo de urânio isolado

impedindo o estudo destas amostras por RMN.

A determinação da estrutura cristalina da fase Li3ThF7utili

zando difração de raios-X por monocristal mostrou que este material

cristaliza-se no grupo espacial P4/ncc do sistema tetragonal;

a=6,200(1)R, c=12,937(2)R, Z=4 "moléculas/cela unitária". A estrutura

é formada por camadas de poliedros (ThF9] , com quatro vértices co

muns no plano ab. Os átomos de lítio localizam-se entre estas cama

das ligando os poliedros [ThF9] ao longo do eixo c. Há uma desordem

dos átomos de litio que ocupam os sítios 8f e 16g na proporção 1:3.

O efeito quadrupolar observado por RMN do 7Li na fase cris

talina, acima de 333K, pode ser ~licado pela troca de íons lítio

entre sitios não equivalentes que modulam os gradientes de campo e-

létrico a que cada núcleo individual esta submetido. Cálculos dos

componentes principais do tensor gradiente de campo elétrico, para

os diferentes sítios ocupados pelo litio, indicam a ionocovalência



da ligação Th-F e o processo de difusão planar deste ion entre as

camadas de poliedros de tório.

° processo de difusão planar do lítio na fase cristalina

Li3ThF7' comparado ao da amostra vitrea de mesma composição

LiO,7SThO,2SFl,7S' explica o valor ligeiramente inferior da energia

de ativaçãó do lítio medido para a amostra cristalina. No cristal

há periodicidade das camadas de lítio facilitando a mobilidade o

que nao acontece no vidro onde o encadeamento dos poliédros é dis

torcido a curta distância.

° estudo cristaloquímico da fase policristalina LiznF3 e

xibiu três tipos de estrutura possíveis: corindon, ilmenita e

LiTa03, cujos grupos espaciais são indistinguiveis por difração de

raios-X em policristais. Cálculos de segundo momento teórico compa

rados ao esperimental observado por RMN continua do 19F, permiti -

ram descartar a hipótese estrutural tipo LiTa03. A desconvolução do

espéctro de ressonância do 7Li, evidenciando o mascaramento dos sa

télites quadrupolares do litio, possibilitou o cálculo do momento

quadrupolar. Este efeito permitiu eliminar a estrutura tipo corín-

don e mostrou que este ê o primeiro fluoreto sintetizado com estru

tura ilmenita.
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ABSTRACT

The 7Li and I9F NMR study of transport properties of the

vitreous phases in the system Li ThI F4 3 shows that both Li+ andx -x - x

F are ionic carriers. In alI the temperature range studied lithium

cations are mobile andbehave as a network modifier, meanwhile

fluorine anions are mobile above 373K. The variation of the thorium

coordination number (from 8.5 to 9.5) with composition is followed

by vibration spectroscopy.

It has been verified that, in the system Li Ul F4 3 thex -x - x .

coordination nurnberof uranium (equal to 8) does not depends on the

composition. The paramagnetism of uranium glasses determined by EPR

and magnetic measurements, due to the paramagnetism of isolated

uranion atom, forbids NMR studies on these samples.

Crystal structure determination of Li3ThF7 has been perfoE

med on singlecrystal by X-ray diffraction: tetragonal system, space

group P4/ncc; a=6.200(1)R, c=12.937(2)R, Z=4. The structure is cha

racterized by layers of ThF9 polyhedra sharing 4 corners in a,b

plane. The lithium atoms are localized between these layers and

bridge ThF9 polyhedra along c-axis. There is a 1:3 disorder of
I

lithium atoms'in the sites 8f and 16g~

The rapid exchange of the 1ithium ions between non equivalent

sitesmodu1ates the e1ectric fie1d gradients seen by individual

1ithium and can explain the behavior of the 7Li quadrupolar effect

observed (above 333K) in the crystalline phase. Calcu1ations of the

main components of the e1ectric fie1d gradient tensor according to

the different sitesof lithium atoms indicate a part of covalency in

the Th-Fbond and support the lithium planar diffusion between

thorium polyhedra layers.



The comparision between the lithiurn planar diffusion in

the crystalline phase Li3ThF, and in the vitreous composition

LiO.7SThO.2SFl.7S allows an explanation of the slightlyweaker

activation energy observed in the crystal. The periodicity of the

Li+ layers in the crystal facilites this rnobility hindered at the

contrary by the short range distarded chains af thoriurn polyhedra

in theglass.

An X-ray study of the 'polycrystalline phase LiznF3 does

not permit to choose between the three possible structures: corindon,

ilmenite or LiTa03 type. A comparison between experimental and

theoretical 19p second moment leads to eliminate the structural

hypothesis of LiTa03 type. The deconvolution of the 7Li resonance

spectrum shows a first order quadrupolar effect of the lithium and

allows the calculation of the quadrupolar splitting. This effect in

contradiction with a corindon type structure, is in good agreement

with the ilmenite type, showing the first fluoride syntherized with

an ilmenite structure.



INTRODUÇÃO

A tecnologia dos vidros ê, sem dúvida alguma, uma das mais

antigas na história da nossa civilização, entretanto, do ponto de

vista científico o estudo dos sôlidos não cristalinos apenas come -

çou.

Sólidodesordenado, o vidro possue uma estrutura difícil de

definir com precisão. Liquido ordenado, ê um material termodinamica

mente metaestável que deve sua existência apenas a problemas de ci-

nética.

As leis que regem os materiais no estado amorfo, tais como

ordem a curta distância, transição vítrea, sistemas de dois níveis

1

e relaxação dependente do tempo, entre outras, são leis universais •

o conceito de desordem nestes materiais não se limita i desordem es

trutural, estende-se i desordem de composição, de orientação molecu

lar (cristais vítreos) e de orientação de spin (vidros de spin).

A utilização de fluoretos na arte de fabricação de vidros

data de muitos séculos, sendo utilizados como agentes que provoca -

vam a opacidade do material (opalina). O desenvolvimento da química

do fluor introduziu novas técnicas de síntese e mostrou, particular

mente, que como os óxidos, os fluoretos podem formar vidros. Esta a,
nalogia é resultante do tamanho dos íons 0-2 e F . Si02 e BeF2 pos-

suem a mesma estrutura no estado cristalino e ambos conduzem a fa -

ses vítreas.

Um certo nUmero de trabalhos foi consagrado aos vidros de

fluor na última metade deste século, mas apenas recentemente as pes

quisas conduziram a aplicações significativas. Foi a necessidade de

novos materiais que fez renascer o interesse por vidros de fluor.



Devido ã sua natureza (menor, mais eletronegativo e menos po

larizável que o oxigênio) o Ion F- traz aos vidros propriedades par-

ticulares. As ligações, sendo iônicas, introduzem um campo cristali-

no fraco (Gerloch e Slade, 1973), explicando o deslocamento das tran

sições óticas para a região de alta energia. A fraca polarizabilida

de do íon F- conduz à obtenção de um índice de refração e a uma dis-

persao menóres nos vidros de fluor que nos de oxigênio.

Os primeiros vidros detetrafluoreto dezircônio foram desco

bertos no sistema ZrF4-NaF-BaF2 (poulain e col., 1975). Numerosos

sistemas foram então estudados devido â grande variedade de combina-

2

ções ternárias e quaternárias possíveis. Poulain et Lucas, 1978 ,
exploraram os sistemas: zrF4-BaF2-M'F3 (M' = A~, Y, La, Nd ... );

Sistemas onde o Zr foi substituindo peloHf que possue a

mesma estrutura eletrônica e o mesmo raio iônico foram estudados

por Drexhage ecol., 1980 .. Utilizando ThF4 como vitrificador Leroy

e col., 1978, estudaram o sistema ThF4-BaF2-M'F3 enquanto que

Fonteneau e cOl., 1978, analisaram o sistema. ThF 4-BaF 2...M '"F2

(M'" =Mn, Zn).

Os vidros a.base de ZrF4 e HfF4 foram estudados, sobretudo,

devido ã sua facilidade em formar componentes óticos, transparenteS

na região do infravermelhó próximo, ou seja, fibras óticas com per
/ -

das pequenas (Poulain e Lucas, 1978; Poulain, 1983).

Recentemente, diversos autores (Leroye col.,1978;

Chandrashekar e Shafer, 1980; Ravaine e col., 1982; Braye col.,

1983; Ravaine e col., 1983) interessaram-se pelas propriedades de

transporte nestes materiais. A introdução de lítio nestes vidros

foi motivada pelas propriedades condutoras apreciSveis deste íon

conheéidas e extensivamente estudadas (Taylor e col., 1977, Hong

,
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1978; Bruce e West, 1982; Delmas e col., 1978; Levasseur e col.,

1980; Makyta e col., 1984; Obayashi e col., 1981(a) e (b) e Asai

1984).

,

Os vidros a base de lítio possuem muitas vantagens tecnológ!

cas: variabilidade de composição, ausência de defeitos de contorno

de grãos, plasticidade e obtenção sob forma de camadas finas (Robert

e col., 1981; Kulkarni e col., 1984j Wada e col., 1983; Burckhardt

e col., 1984; Kone e col., 1979; Souquet e col., 1981 e Mercier e

col.,1981).

A estes fatos adiciona-se um interesse particular pelos vi -

dros contendo LiF: boa estabilidade eletroquimica devida à grande e-

nergia livre dos fluo~etos e a forte eletronegatividade do fluor. Es

tas propriedades estendem-se às lamelas defluoretos. Recentemente ,

filmes de LiF contendo fluoretos de metais di ou trivalentes foram

preparados e sua condutividade elétrica estudada por Tetsu, 1984.

Com o objetivo de alcançar uma eventual otimização da perfór

mance condutora para vidros contendo uma forte proporção de LiF ini

ciou-se o estudo dos sistemas binários LiF-MF4 (M= Th, U), adotando

-se a notação científica Li Thl F4 3 ' com o intuito de enfatizarx -x - x

os aspéctos particularmentes concernentes à química do estado sólido.

Nos dois capítulos iniciais sio apresentadas as fases estuda

das para os sistemas de interesse e as técnicas experimentais utili
I

zadas neste trabalho.

As propriedades de transporte e estrutura local estudadas

por técnicas espectroscôpicas para as fases vítreas dos sistemas bi-

nários,
_.-- ~ -

sao mostrados no terceiro cap1tulo e comparados aqueles obti

dos por Sénégas e col., 1986, para o sistema quaternário

LiF-BaF2-zrF4-ThF4·

A determinação da estrutura cristalina de Li3ThF7 por difra

ção de raios-X por monocristais ê dada do capitulo IV, assim como os

estudos espectroscópicos. A comparação dos resultados obtidos para a



fase cristalina e para a fase vítrea de mesma composição,

LiO,7SThO,2SFi,7S' são discutidos.

O Capítulo V consiste no estudo cristaloquímico e espectros

cópico da fase policristalina LiZnF3' única fase obtida e separada

para o sistema LiF-ZnF2.

4



CAPÍTULO I

SISTEMAS E fAS;E;,S ;E;,S'I'UIIAIIAS

1.1. INTRODUÇÃO

Diversos pesquisadores (Barton e cal., 1958; Toma e cal.,

1959) estudaram os diagramas de fase para sistemas binários envol -

vendo LiF.MF4' onde M = Th,U,Zr, cujo interesse na é~oca, fixava-se

à possivel utilização como combustíveis nucleares.

Com o advento da aplicação de vidros na industria de te

lecomunicações, o interesse voltou-se novamente a estes sistemas e

foi amplificado aos sistemas LiF-MFiNF2' onde N=Ba,Zn, por apresen

tarem propriedades condutoras e óticas.

Sénégas e col., 1986, estudando o sistema quaternário

zrF4-BaF2-ThF4-LiF, observaram que a condutividade é devida tanto

aos íons F- quanto Li+ para composições com baixa concentração de li

tio, e que o Li+ torna-se o principal responsável pelas propriedades

de transporte em amostras com maior concentração de Li+.

1.2. OS DIAGRAMAS DE FASE

A seguir são apresentados os diagramas de fase para os
!

sistemas de interesse neste estudo, assim como as composições que

foram analisadas neste trabalho:

5

a) Lix Thl_x F4-3x , O,54~x~O,80

As composições estudadas neste sistema estão discrimina-

das no diagrama de fases (figura 1) e na Tabela I.
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1 3 5

,
dom!nio vítreo.

1050

650

450
O

liF
2D 40 60

MoI. %
80 100

ThF.•

Figura 1 - Diagrama de fases para o sistema Li Thl F4 3x -x - x

(Barton e col., 1958).

TABELA I - Composições obtidas para o sistema

Lix Thl_x F4-3x'

amostra n9. xcomposiçãofórmula global

1

0,80
LiO,80 ThO,20 Fl,60M Fl,60

2

0,75
LiO,75 ThO,25 Fl,75M Fl,75/ 3

0,70
LiO,70 ThO,30 Fl,90M Fl,90

4

0,.65LiO,65 ThO,35 F2,05M F2,05
5

0,60LiO 60 ThO 40 F2 20M F2,20, ., ,6
0,54LiO,54 ThO,46 F2,38M F2 38,2 crist
0,75

LiO,75 ThO,25 Fl,75Li3 Th F7



,
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As composições obtidas no sistema do urânio sao mostra _

das no diagrama de fases (figura 2) e na Tabela 11.

1
2

3

4

1000

dom!n1o vi treo

800

600. '-
/',I

lL."::>tOli..::J4001 - • --1I••~

20
4060LiF

Mol%

80

Figura 2 - Diagrama de fases (Thoma ecol., 1959) para

o sistema Lix Ul-x F4-3x•

TABELA 11 _.Composições obtidas para o sistema

Li U1 F4 3 •.x -x - x

amostra n9 xcomposiçãofórmula global

1

0,80Li
U 0,20 Fl,60M Fl,600,80

2

0,70LiO,70U 0,30 Fl,90M Fl,90

3

0,60LiO,60U 0,40 F2,20M F2,20

4

0,50LiO,50U 0,50 F2,50M F2,50
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c) Li Zr
X a ( at Bt y;;; l-x)

Neste S1Stema quatern~rio as fases mostradas na figura 3

e Tabela rrr foram utilizados para uma análise comparativa com os

sistemas binários.

Li

Ba 10 20 30 Th Ba 10 20 30 40 Th

Zr: 30/'0

Li
Li

Ba 10 20 30 40 50Th
Ba 10

20 30 40 50 60Th
Li

Li
101-Zr:20/'0

50 40'

Figura 3 - Diagramas de fases ternários ( Sénegas e cal., 1986),

para o sistema Li Zr Ba Q Th F4 3 2 Q , ondex a h1 "( - x- '"
circunscrita corresponde ao domínio vítreo.

-
a area



TABELA rrr - Composições pertencentes ao sistema ternário

L1x Zr~ BaS Thy F4-3x-2S .

9

composição
formula

amostra n9
xS

global

1

0,60O,lÓ
LiO,60 BaO,lO ThO,30 F2,00 M F2 O. 1

2

0,600,10
LiO,60 zrO,lO BaO,lO ThO,20 F2,00M F2,O

3

0,600,10
LiO,60 zrO,20 ~aO,lQ,ThO,lO F2,OOM F2,O

4

0,450,15
LiO,45 zrO,30 BaO,15 ThO,lO F2,35M F2,35

~

0,Z50,15
Lio,25 Zfo,40 Yão,25 Tho,lO ~2,75M F2,75

6

0,200,20
LiO,20 ZrO,50 BaO,20 ThO,lO F3,00M F3,0

7

0,200,15
LiO,20 ZrO,60 BaO,15 ThO,05 F3,10M F3,1

8

0,000,3375
zrO,575 BaO,3375 ThO,0875 F3,325M F3 325,

1.3. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

As amostras dos sistemas binários, estudadas neste traba

lho, foram preparadas por Sun, W.H. a partir de Th02, LiF e UF4. O

fluoreto de tório foi obtido a partir do óxido usando uma solução

de HF (40%) a 373K, e a seguir passando HF anidro gasoso por 4 ho-

ras a 773K. Os fluoretos foram misturados homogeneamente, pastilha-

dos e aquecidos até a fusão em cadinhos de Ni sob atmosfera de Ar.

Os vidros foram preparados por "quenching" a partir da

fusão, a uma velocidade de 106 K.S-l. A temperatura do "quenching"

variando entre 1073 e 1373 K, dependendo da composição das amos-

tras. O estado não cristalino dos materiais obtidos foi confirmado

por difração de raios-X.

A fase cristalina Li3ThF7 foi obtida a partir da fusão

a fase vitrea seguida de resfriamento lento.
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CAP1'l'UIJOII

TfcNICAS EXPERI}lliNTAIS

11.1. INTRODUÇÃO

No caso de cristais o arranjo atômico é periódico nas

três dimensões do espaço e a descrição detalhada deste tiFo de es 

trutura fica completa se sao dadas as dimensões e o conteúdo da ce

la unitária. Por outro lado, quando a desordem é completa, ou seja,

para os gases, onde as espécies estão suficientemente distantes

urnas das outras, elas podem ocupar todo o espaço que lhes for ofere

cido com probabilidade idêntica.

A descrição de urna estrutura desordenada torna-se mais

complexa quando as espécies estão suficientemente próximas urnas das

outra~ de forma que possam influenciar-se mutuamente. Este é preci

samente o caso dos sólidos não cristalinos, para os quais existem ,

em princípio, apenas dois caminhos que permitem a descrição de sua

estrutura:

- precisar a posição e natureza de todos os elementos de

urna porçao da estrutura desordenada, considerando-a corno uma molªcu

Ia 'gigante;

- procurar urna descrição estatística a partir de distri

buições de certas grandezas que permitam a caracterização estrutu 

ralo

Com o intuito de analisar as diversas fases descritas no

Capítulo anterior foram utilizadas, entre outras, as técnicas expe

rimentais que serão descritas a seguir.
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11.2. TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS

Técnicas espectroscópicas, tais corno Ressonância Magnéti

ca Nuclear (RMN), Ressonância paramagnética Eletrônica (RPE) e Es -

pectroscopia Vibracional (infravermelho e Raman) entre outras, per-

mitem analisar a simetria dos sltios atômicos, pois informam a dis-

posição dos vizinhos mais próximos de um certo íon, que assim atuam

corno urna sonda local.

11.2.1. Ressonância Magnética Nuclear

11.2.1.1. Fundamentos Teóricos

A RMN é urna técnica espectroscópica pois consiste na in-

dução de transições entre níveis energéticos nucleares sob influên

cia de radiação eletromagnética.

Todo núcleo portador de um momento magnético, obedecendo

a condição de Larmor:w ~Y.H, quando colocado sob a influência deo 1 o
+

um campo magnético, H , tem seus níveis energéticos modificados peo

Ias interações a que fica submetido. O hamiltoniano total que des -

creve estaticamente esta situação será:

, onde (11.1)

Rz ê dev~do ao E6e~~o Zeeman (Ab4agam, 1961) en~4e o

nu~feo e o ~ampo apf~~ado, ~endo o ~e4mo que fevan~a a

degene4e~~ên~~a do~ nZve~~ de ene4g~a nu~fea4. E~~ofhen-
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..

H = - E y. -ti i . H

Z i 1 Z1 O
I c.om (11.2)

y. ~ep~e~entando O 6ato~ 9~~oma9nêtic.o do núc.leo i; i i1 . Z

a p~ojeçào do ope~ado~ de ~pin nuc.lea~ ~ob~e o eixo z e

h -
~ = -- , onde h e a c.on~tante de Planc.k.

2n
Então a ene~gia ~e~ã dada po~:

E = - E y. -11 m. HZ . 1 1 o1
(11.3)

onde m. ê o núme~o quântic.o rnagnetic.odo núc.leo i.1
Como âm. = ±l (~eg~a~ de ~eleção), quando um c.ampo de ~a1

dio6~equênc.ia~ Hl cos(wot) e aplic.ado pe~pendic.ula~mente

a H , urna ~aia de ab~o~ção pode~â ~e~ ob~e~vada ~e a c.ono

dição de La~mo~ 6o~ ~ati~6eita.

~

.H V e a inte~ação dipoLa~ magnetic.a inte~nuc.lea~ e e da

da po~:

H = r. Hij =D i<J

112 2r !!-L
i<j r~.1J

1.I. 
1 J

- -+ --+3(1..r .. ) (I .. r .. )1 1J J 1J
2r ..
1J

I I

(11. 4)

c.om r .. ~ep~e~entando a di~tânc.ia ent~e o~ nüc.leo~ i e j~1J
E~ta inte~ação, embo~a ~emp~e p~e~ente no~ ~õlido~, c.on-

~ide~a ene~gia~ muito mai~ 6~ac.a~ que aquela~ evidenc.ia-

da~ pelo e6eito Zeernan. Ent~etanto ela p~ovoc.a o ala~ga

mento da ~aia de ab~o~ção que a~~ume a 6o~ma p~ôxima àde

uma gau~~iana.



A la~9u~a e a·60~ma exata4 de uma ~aia de ab4o~çio
-

neto
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podem ~e~ calculada~ analitiQam~nt~. Van Vl~Qk (1948) ,

de~envolveu o melodo d04 momento4, que pe~mite ~elacio 

na~ o e4pect~0 de ab40~ção ã4 p04içõe4 d04 nucleo4 po~ta

do~e4 de 4pin.

O 4egundo momento (M2) deduzido da ~aia de ~e440nânc~a

f(R), e defilnldopo~:

-00

+00

f (H- H ) 2 f (H) dHo (11. 5)

com H no cent~o de g~avidade da na~a.o

A exp~e44ão teô~~ca do 4egundo momento pa~a c~~4ta~4

dada po~:

-
e

Y~ 1'12 1(1+1) 11.
N

N
L:

i=l

2 2
3 os 8 .. }(1- c ~

6r ..
1.J

+

+ 1--ti2
1

L:L: Sk
. 2(1-3 cos2 8 ) 2

- (Sk+1) Yk
ik

3
Nik 6

rik
(11. 6)

onde o p~ime~~o te~mo co~~e4ponde ã4 inte~açõe4 ent~e 04

átom04 ~e440nante4 e 04 atom04 de me4ma natu~eza (i,j)

de 4pin I. O 4egundo ~e6e~e-4e ã4 inte~açõe4 com 04 ato

m04 po~tadone4 de 4pin de natuneza di6e~ente (kJ, de

4pin sk . N e o numeno de atom04 em p04ição independente

na cela unita~ia, r .. (r'k) 4ão a4 di4tância4 ent~e 04 a1.J 1. -

tom04 i e j (i e kl e 8 .. (8'k) 04 ângul04 ent~e 04 veto1.J 1.
ne4 intennuclea~e4 e H .o

No ca40 de am04t~a4 pOl~c~~4talina4 ou de mate~iai4 amon
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ta, tomando-he a mêd~a hob~e todah ah o~~entaçõeh, tem 

he que «1-3cos2S)2> = 4/5. Subht~tu~ndo-he ehte valo~

na exp~ehhao ge~al obt~da po~ Van Vleek pa~a M2 obtêm

.Ae.:

yf -i'í2 1(1+1)N

N
r'

i=l

1
-6-r ..

1.J

+

+.L 1'12

15

1
N

N
r

i=l
(II.?)

-
. H Q ~ep~ehenta a ~nte~ação quad~upola~ ent~e um núeleo

de hp~n hupe~~o~ a 1/2, pOhhu~ndo um moménto elêt~~eo qua

d~upola~, eQ, e o g~ad~ente de eampo dev~do ã d~ht~~bu~-
,.

ção não h~me.t~~ea dah ea~gah elêt~~eah na v~z~nhança. H Q

ê dado po~:

eQ

41 (21-1)
r
k

, (lI. 8)

onde k ~ep~ehenta Oh t~êh e~xoh p~~ne~pa~h do tenhO~

g~ad~ente de eampo elêt~~eo.

O ehpeet~o de abho~ção ap~ehenta-he eom 21 ~a~ah ap~ox~

madamente equ~d~htanteh. Ehte ene~to he~ã anal~hado eom

detalheh no CapItulo IV.

-
. HI-S t~aduz o ene~to dah ~nte~açõeh magnêt~eah ent~e o

momento magnêt~eo do núeleo e o dOh elêt~onh l~v~eh ou

loeal~zadoh. Ehtah ~nte~açõeh, também eonhee~dah tomo h~

pe~n~nah, p~ovoeam uma dehloeamento dah ~a~ah de ~ehhO -



15

nânc~a, dev~do ao campo magnêt~co c~~ado no núcleo pelo~

elêt~on~ pola~izado~ p~lo campo Z~~man. Eia~ 6o~neeem in

6o~maçõe~ ~ob~e a den~~dade elet~ôn~ca no núcleo ~e~~o -

nante, que pode ~ek p~oven~ente do~ elêt~on~ s, pe~m~t~n

do o e~tudo de t~an~6e~ênc~a~ elet~ôn~ca~.

Toda interação que atue diretamente sobre os spins com

dependência temporal, introduz um mecanismo de relaxação que não po

de ser incorporado ao hamiltoniano do sistema, e deve ser analisado

a parte.

Considerando um sistema constituído por um conjunto de

núcleos em interação.NO equilíbrio térmico estes núcleos distri

buir-se-ão, segundo a estatística de Boltzman, entre os (2I+I) esta

dos cuja degenerescência é levantada pelo campo H . Se o equilíbrioo

térmico for destruído por um processo qualquer, devido aos grandes

comprimentos de onda usados em RMN, a probabilidade de ocorrer e

missão espontânea é desprezível e o retorno ao equilíbrio efetuar -

se-â por relaxação do sistema.

Assim, inicialmente o sistema de spins retorna ao equili

brio térmico, atingindo uma distribuição de Boltzman caracterizada

por uma temperatura TS'

Para que haja conservação de energia no sistema, uma

transição lm>+lm+l> estará associada a uma transição Im'>+lm'+l>

Como este mecanismo depende apenas da força de interação entre

spins, ele caracterizará um tempo de relaxação spin-spin (T2), que

será mais curto ã medida que as interações forem mais fortes.

Entretanto, a temperatura do spin assim estabelecida nao

sera obrigatoriamente a mesma daquela das vizinhanças, imposta pe -



Ias condições experimentais. Como a energia do sistema de spins
--e
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muito menor que a da redondeza, que será denominada rede, as intera

ções entre os spins e a rede forçarão a equalização entre as tempe-

raturas do spin e da rede. Este mecanismo ê caracterizado por um

tempo de relaxação spin-rede (TI). ~ importante notar que neste pro

cesso as temperaturas igualam-se através de transições do tipo

Im>+lm+l> ou Im>+lm-I>, para que a energia total do sistema se con-

serve.

Na verdade TI e T2 estão relacionados entre si, porque

muitas interações atuam simultaneamente sobre o tempo de vida e a

distribuição relativa dos níveis de energia. Então na relaxação a

variação da largura de raia caracteriza-se por:

= I
TI

2

+ , (11.9)

onde o primeiro termo provêm das flutuações de energia e o segundo

da relaxação spin-rede.

No caso de sólidos, T2 é muito menor que TI' ou seja T2

iguala-se a T2. Desta forma o alargamento provocado por outras cau

sas que nao a relaxação fica excluido. Ainda é importante dizer que

certas interações atuam apenas sobre T2, corno é o caso de forças a

leátórias que modulam os níveis energéticos de spin, sem provocar

transições entre estes níveis; desta forma tem-se sempre T2~TI.

o aeoplame»to mag»êtieo po~ i»te~ação dipola~, »0 ea

~o de »úeleo~ de ~p~n 1/2. O e~peet~o de 6~equ~»eia ,

J(w), do~ movimento~ da ~ede (Sliehte~, 1978) inte~ 

vem p~ineipalme»te, »a~ de»~idade~ e~peet~ai~ J(O)



17

J(w ) e J(2w ) pa~a o tempo de ~elaxação ~p~n-~p~n T2o o

e un~camente pa~a J(w l e J(2w l pa~a o tempo de ~elao o -

xaçao ~p~n-~ede T,. O acoplamento magnêt~co po~ ~nte-

~açao ~l~t~on núel~o (~l~tnonloeal~zado ~obh~ um Zo~

~mpu~eza ou não, ou de~loeal~zadol que conduz ã ex~~-

tênc~a de um tempo de ~elaxação elet~ôn~co Tle' No

ca~o de ~mpu~eza~ pa~amagnêt~ca~, o tempo de nelaxa 

ção Tle tonna-~e p~eponde~ante a bá~xa~ tempenatuna~.

~p~n >1/2 po~~u~ndo um momento de quadnupolo (~~olan

te~ e ~em~conduto~e~). A~ v~bnaçõe~ da nede modulam o

campo elêtn~co em tonno do núcleo, o que ~nduz tnan~~

J çõe~ entne o~ nZve~~ de eneng~a (nelaxação quadnupo -

lan) .

11.2.1.2. Equipamento utilizado

o magnetismo nuclear manifesta-se essencialmente através

do paramagnetismo dos spins nucleares, sendo que a suscetibilidade

paramagnética nuclear é proporcional ao quadrado do momento nuclear

elementar e é muito menor que a suscetibilidade eletrônica (fator

-6 -8
de 10 a 10 ).,,

Então apenas urna técnica de ressonância permite o estudo

experimental deste magnetismo. Corno a sensibilidade dos métodos ele

tromagnéticos de detecção é muito baixa porque as únicas energias a

tuantes são aquelas induzidas pelas transições, é necessário traba

lhar com um núme~o muito grande de momentos nucleares para que seja

possível detectar esta ressonância. Em RMN detecta-se a passagem pe

Ia ressonância através da modificação produzida no dispositivo ele-

tromagnético que induz a transição ressonante.
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o equipamento básico em RMN ê constituído de um imã que

produz o campo H para provocar a separação Zeeman dos níveis nuo

cleares; um sintetizador que cria um campo de radio-frequências, Hl,
. - .... - . -

induzindo as translçoes entre os nlvelS Zeeman, quando a condlçao

de ressonância, w = 2nv =yH, é satisfeita; e de um sistema de deo o o

tecção do sinal que constitue o espectrômetro propriamente dito

(Bloembergen, 1961).

Neste trabalho, o campo magnético estático foi obtido a-

través de um eletro-imã DRUSCH IIEAR 24E li, com alimentação máxima

de lSOA a 80V, e sua estabilização otimizada por meio de uma sonda

Hall, colocada no seu interior. A homogeneidade do campo, no volu-

me ocupado pela amostra, é assegurada pela geometria das peças pola

res e pela natureza do material constituinte (fator de não homoge -,

neidade deste equipamento: (~H/H)=lO-S, para um volume de 10mm de

diâmetro por lSmm de altura). Além disso, o imã possui um sistema

de varredura: em campo magnético, lG<H <l04G, e em tempo entre 1O

200 minutos.

e

o espectrômetro" a onda contInua é mostrado esquematica -

mente na figura 4.

registrador
regulador
de fase

Figura 4 - Vista Esquemática de um Espectrômetro para Ob

servação de Sinais em Regime Permanente.
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o gerador de sinais HEWLETT-PACKARD fornece frequências

num intervalo de 0,5 a 500MHz e alimenta a bobina emissora, que ge

ra o campo Hl cos(wt+$), perpendicular a Ho. A bobina receptora, or

togonal à bobina emissora e ao campo H , detecta a absorção de enero -

gia na amostra durante a ressonância. Como a tensão induzida na bo-

bina receptora é muito fraca, da mesma ordem de grandeza que o rui-

do inerente ao sistema, é preciso selecionar o sinal. Isto é feito

modulando-se o campo H , com um campo senoidal, H sen(w t), de frao m m

ca intensidade. Esta técnica de detecção "syncro" permite que a ca-

da instante, seja obtida a derivada do sinal de absorção. Nestas

condições amplifica-se o sinal periódico de ressonância, sem a am -

plificação do ruido de fundo. A amplitude do campo de modulação, H ,m

deve ser muito menor que a largura da raia (H <ÔH/4) para evitar tom

da e qualquer deformação do sinal. Ao equipamento está acoplado um

dispositivo de resfriamento e aquecimento da amostra, permitindo o

estudo do alargamento de raia, entre 150 e SOOK. Para obter-se aI -

tas temperaturas, um jato de ar atravessa uma resistência e atinge

a amostra aquecendo-a. A temperatura é controlada pe~a tensão de a

limentação da resistência, para urna dada pressão de ar. Para a ob 

tenção de baixa temperatura, o jato de ar (ou nitrogênio) atravessa

uma serpentina de cobre, imersa em um reservatório de nitrogênio li

quido, e é então enviado sobre a amostra. O controle da temperatura
t

neste caso é função apenas da pressão de gás que banha a amostra.

Outro tipo de aparelho utilizado ê o espectrômetro de

pulsos (espectrômetro BRUKER SXP 3-100 MHz) cujo esquema é mostrado

na figura 5.
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oscilado: amplif. L. B. etetor

®
H

I

@

Figura 5 - Esquema de um Espectrômetro para Observação

em Regime Transitório.

O campo oscilante de radio-frequências, Hl, é produzido

numa bobina, por uma série de pulsos, em intervalos de tempo cons -

tantes (pulsos retangulares). Os pulsos podem ser coerentes, se

suas fases são bem definidas, ou incoerentes, se as fases estão ran

domicamente distribuídas. O gerador de pulsos deve permitir a regu-

lagem ou bloqueio de uma fase, de tal forma que pulsos subsequentes

tenham a mesma fase. Na técnica de pulsos coerentes o campo de ra -

dio-frequência oscila continuamente e compete à base de tempo blo -

qu7ar ou nao, nos instantes escolhidos, o amplificador de potências

que produz Hl.

Pode-se utilizar tanto bobinas únicas quanto bobinas cru

zadas, desde que, a proteção do receptor durante a emissão e a do

emissor durante a recepção, estejam asseguradas.

As duas técnicas, em regime contínuo ou transitório, sao

complementares e são teoricamente correspondentes através da trans-

formada de Fourier.
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Na figura 6 pode ser visto que para uma excitação conti-

nua do pulso, w , corresponde urna resposta g(w) centrada em w , cuo

ja largura de raia é da ordem de I/T2• O equivalente, por transfor-

mada de Fourier é a resposta livre g(t).

l/e

G (t)

Figura 6 - Transformada de Fourier relacionando os regi-

mes de ressonância continua e transitória.

Diferentes sequências de pulso podem ser utilizadas para

a medida dos tempos de relaxação transversal (T2) e longitudinal

(TI). Neste estudo a sequência de pulsos utilizada foi TI-T-TI/2, que

está resumida no esquema mostrado na figura 7.

Inicialmente um pulso de duração tTI = TI/(yHl), inverte

M lao longo do eixo z. Durante uma duração T observa-se o crescimeno

to da imantação segundo a equaçao:

M = M (1 -t/Tz o -2e 1) (11.10)

A imantação M , inicialmente negativa, anula-se e entãoz

tende ao seu valor assintótico M . Outro pulso, de TI/2, no final doo

tempo T leva M ao longo do eixo y e induz um sinal detectável.o
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-:>y
:x

Mz
y

Figura 7 - Esquema Explicativo para a Sequência de Pul -

sos 7T-T-7T/2

A figura 8 mostra que, no tempo

mantação anula-se, vale:

TO' no final do qual a i

TO = TI log 2 TI = 1,44
T o

rr.2.2. Ressonância Pararnagnética Eletrônica

Teoricamente a RMN e a RPE estão fundamentadas sobre urna

mesma base, de modo a poder-se afirmar que a mesma teoria é válida

para ambas as técnicas, considerando-se para RMN o magnetismo nu

clear e para RPE o paramagnetismo eletrônico. Desta forma, a separa
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-Ho

.Figura 8 - Curva da Irnantação em Função do Tempo.

çao dos nlveis energéticos, obtido por efeito Zeernan nuclear ou ele

trônico, representada esquernaticarnente por

E

rn= ±1/2
I

obedece às seguintes regras de seleção:

rn=-1/2

rn= +.1/2

.
H

8m = ±ls

• 8m = O, s em RMN

em RPE



24

e a energia E = hv é dada por:

, gN sendo o fator giromagnético nu

clear

que varia de núcleo para núcleo e BN o magneton nuclear,

-14
= 5,05xlO erg/G em RMN

9 = 2,0023 para o elétron livre ee

B o magneton eletrônico, Be e
= et1

2m

-21
= 9,27xlO ergJG em RPE.

No caso de sólidos o fator 9 vai diferir de 9 devido aoe

acoplamento spin-órbita, mas experimentalmente pode ser deduzido a

partir de medidas de v e H. Entretanto 9 depende da orientação do

campo magnético externo em relação ao campo elétrico cristalino ,
sendo uma grandeza tensorial que se reflete na simetria da raia de

absorçâo. Então:
22222 2 2 2

9 = 9 sen e cos ~+ 9 sen esen ~+ 9 cosex y z (11.11)

onde x,y e z sao as direções principais do tensor g, ortorrômbico ,

(não axia1) e e e ~ os ângulos, conforme a figura 9.
z

9

x

y

Figura ~ - Sistema de Eixos Principais do tensor 9
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Se o tensor g tem simetria axial, então g =g fg·. Tomando-se
x y Z

(II.12.)

onde os valores g~ e g~ correspondem aos valores das componentes

de g nas direções das componentes paralela (Hfi ) e perpendicular

(H~) do campo H.

No caso de vidros a RPE aplica-se ao estudo de íons par~

magnéticos (impureza ou não), evidenciando através do valor de g e

da forma da raia de absorção a simetria do sítio {Dance, 19B1}.

O equipamento de RPE utilizado é um espectrômetro BRUKER

ER 200tt , trabalhando em banda X numa cavidade TE 102. A frequên 

cia é medida por um HEWLETT PACKARD 5342Ai o campo magnético pilota

do por uma sonda Hall é calibrado a partir da posição g=2,0036 (si

nal do radical orgânico DPPH) e medido pelo gaussiômetro à ressonâg

cia magnética nuclear BRUKER BNM 20. As medidas a baixa temperatura

são efetuadas num criostato com regulagem da OXFORD INSTRUMENTS.

11.2.3. Espectroscopia Vibracional

A espectroscopia vibracional permite o estudo dos modos
,

de vibração dos arranjos poliatômicos (moléculas, íons complexos ,

sólidos moleculares ou iônicos), fornecendo informações sobre a es

trutura e a força de ligação que une os átomos entre si. A explora-

ção das propriedades de simetria das moléculas e dos cristais é fei

ta utilizando-se a teoria de grupos que é um método poderoso na ana

lise dos espectros de vibração. Evidentemente estas propriedades

não estão presentes nos sólidos não cristalinos e a exploração dos

resultados é muito mais delicada. Entretanto as espectroscopias in-
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fra-vermelho e Raman fornecem "dados estruturais" a curta distância

para sólidos não cristalinos, através de urnaanálise qualitativa

dos espectros (Couzi, 1981).

Os vidros assemelham-se as vezes com os líquidos outras

com cristais. Como os líquidos, os vidros são desordenados; entre 

tanto, se nos líquidos a desordem posicional e orientacional das mo

léculas é de natureza dinâmica, nos vidros ela é essencialmente es

tática.

Como nos cristais, os grupos atômicos que constituem o

vidro interagem fortemente e consequentemente as vibrações não se 

rao independentes.

A simetria translacional, característica dos cristais

faz com que somente os modos de vibração da rede pertencentes à pri

meira zona de Brillouin (K=O) sejam ativos em infra-vermelho e

Raman. No caso de vidros esta simetria desaparece e não se pode mais

definir urnacela unitária; o vidro deve ser visto como urnacela gi

gante. Nestas condiç6es os espectros dos vidros não são mais carac

teristicos dos modos de vibração em K=O, mas refletem uma distribui

ção de frequências de todos os estados vibracionais, acrescida de

fatores de acoplamento com a onda incidente.

Almeida e Mackenzie, 1983, mostraram que o deslocamento

dos picos de absorção em função da frequência de vibração está for

temente correlacionado ao número de coordenação do cátion. Urnadimi

nuição na frequência de vibração significa um aumento no número de

coordenação, porque a força de ligação diminue, o que enfraquece as

constantes de força. Ainda, se há um aumento no grau de formação de

pontes entre os poliedros de coordenação, com o número de coordena

çao central mantido constante, há um aumento na frequência de vibra

ção devido ao aumento da ~rdem de ligação tanto no esqueleto quanto

nas ligações terminais.



Infelizmente, para as amostras estudadas, não foi obtida

resposta em espectroscopia Raman, porém. foram analisados os espec-

tros de transmissão infra-verrnelho coletados no espectrômetro de du

-1 -
pIo feixe PERKIN-ELMER PE983 entre 180 e 4000 cm , com resoluçao

-1
de 3cm .

27
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CAPITULO 111

SISTEMAS VíTREOS

111.1. INTRODUÇÃO

As fases vítreas dos sistemas apr8s8ntados ngstê trabalho

foram estudadas utilizando-se as técnicas de: RMN, RPE, balança ma~

nética, raios-X e infra-vermelho.

Inicialmente sio discutidas as fases pertencentes aos

sistemas binários e, posteriormente então comparadas às fases dos

sistemas quaternários.

111.2. O SISTEMA Li Thl F4 3x -x - x

As amostras das fases vítreas do sistema lil Thl F4 3x -x - x

com O,54~x~O,80 apresentam-se sob a forma de lamelas transparentes

e incolores.

A hidrólise e as propriedades térmicas estudadas por Sun

e col., 1986, mostraram que as amostras são estáveis a temperatura

ambiente e também em soluçio aquosa a 293K. As temperaturas de vi 

trificação (TG) e de cristalização (~C) são dadas na Tabela IV, bem

cornoos valores obtidos para a energia de ativação medida por méto

do/de impedância complexa.

111.2.1. Controle das amostras

O estado nao cristalino das amostras foi verificado atra

vés de diagramas de difração de raios-X (Klug e Alexander, 1974) pe

Ia técnicá de Debye-Scherrer utilizando goniômetro horizontal.
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TABELA IV - Temperaturas de vitrificação (TG) e de crista

lização (Te) e energias de ativação (~Ea) me

didas por condutividade para as amostras do

sistema Lix Thl_x F4-3x

amostra xcomposição
TG(K)Te (K)~Ea (ev)

1

0,80
LiO,80 ThO,20 Fl,60

4854960,528

2

0,75
Lio,75 ThO,25 Fl,75

5005120,540

3

0,70LiO;70 Tho,30 Fl,90
5145290,550

4

0,65
LiO,65 ThO,35 F2,05

5075290,567

5

0,60
LiO,60 ThO,40 F2,20

5045180,590

6

0,54LiO,54 ThO,46 F2,3B
5005210,570

As amostras foram analisadas por ressonância paramagnét!

ca eletrônica e mostraram a presença de pequenas quantidades (da or
~ +2 +2

dem de 10 ppm) de impurezas paramagneticas (Mn , Cu ) em algumas

composições.

A suscetibilidade magnética por grama, X , medida à 294K,
g

na balança de Faraday exibiu, para as mesmas amostras um fraco par~

magnetismo, enq~anto que as outras amostras são diamagnéticas. Es -

tes resultados estão apresentados na Tabela v.

111.2.2. Aplicação de Ressonância Magnética Nuclear Con

tinua

Medidas de RMN continua de 7Li e 19F foram feitas num in

terva10 de temperatura entre 170 e 450 K para todas as amostras a -



TABELA V - Propriedades Magnéticas dos Vidros do Siste-

ma Lix Th1_x F4-3x

amostra composiçãosuscetibilidadecomportamento

magnética

pormagnético

grama Xg

106
(cgs)

1

LiO,80 ThO,20 Fl,60
-0,1140diamagnética

2

LiO,75 ThO,25 Fl,75
0,1213paramagnética

3

Lio,70 ThO,30 Fl,90
-0,0411diamagnética

4

LiO,65 ThO,35 F2,05
0,1028paramagnética,

5
LiO,60 ThO,40 F2,20

-0,0853diamagnética

6

LiO,54 ThO,46 F2,38
0,2524paramagnética

presentadas no item a do primeiro Capítulo. A frequência de 30MHz u

tilizada permite obter, sob as mesmas condições, sinais de absorção

do fluor (à 7500G) e do lítio (à 18150 G). A boa relação sinal/ruí-

do possibilitou a utilização de fracos campos de modulação, de tal

forma que as correções nos dados podem ser consideradas desprezí

veis.

Dos espectros de ressonância, três tipos de informação

30

foram coletados e analisados:

a superfície da curva de absorção, integrada; que
-e

proporcional ao número de núcleos ressonantes. No caso de recobri -

mento parcial de duas curvas, correspondendo a núcleos móveis e nao

móveis, a desconvolução permite avaliar cada contribuição.

a dependência da largura de raia do fluor e do lítio
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com a temperatura.

- O segundo momento experimêntal, êVêntualmêntê corrigi

QO pelo fator ge modulação,

o tratamento computacional dos dados coletados avalia o

sêgundo momento experimental (M2 ) a partir de:exp

M2 exp

+00

f 3
= 1/3 -00 h g' (h)dh

+00

f g' (h) dh
-00

(111.1)

onde h é o desvio algébrico em G, do campo ressonante H e g' (h) ao

derivada do sinal coletado.

111.2.2.1. Ressonância do Lítio

A evolução térmica do sinal de ressonância do 7Li mostra,

para todas as composições, um mesmo comportamento. A figura 10 mos

tra, para todas as amostras, vários espectros coletados para tempe-

raturas crescentes distintas. Durante a coleta dos espectros foram

efetuadas medidas na amplificação do sinal registrado (entre 20 e

46 dB) e nó campo de modulação aplicado (entre 5 e 0,2 G), modifica

ções estas que foram consideradas nos cálculos efetuados.

Não foi detectado efeito quadrupolari apenas um estreita

mento continuo das curvas de absorção em função do aumento de temp~

ratura. A evolução das larguras de raia para todas as amostras é da

da na figura 11, sendo constante a baixa temperatura (rede rígida)

e decrescendo a-partir da temperatura T~i (K). As temperaturas T~i

e os valores da largura de raia na rede rígida (~HR )L' são dadospp 1
na Tabela VI.
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TABELA VI
Temperaturas de início de movimento do 7Li, T~i (K), e de transição,

TR(K); largura da rede rígida do 7Li, ~H~p(G); energias de atLvação ,

~Eii (eV) acima de TR e ~E~i(eV), abaixo de TR e coeficientes de di-
7 2 -1

fusão do Li a 400K, D400 (cm.s ).

,
11 2 -1.1

~roostraI
composiçãoT(K)TR (K)

R
(G)
1

(eV)
2

(~H )L' ~ELi~ELi(eV)D400X10 (em -s )ALi
pp l.

1

LiO,áOThO,20Fl,60
231256 8 ,20,190,375,785

2

LiO,75ThO,25Fl,75
239276 7,OO~18 .0,222,399

3

LiO,70ThO,30Fl,90
231280 6 ,60,130,231,640

4

LiO,6SThO,35F2,OS
231290 6 ,30,120,211,099

5

LiO,60ThO,40F2,20
225261 6 ,20,11.0,330,927

6

LiO,S4ThO,46F2,38
223263 5 ,50,110,26O,873

I...J
U1
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o estreitamento da largura de raia inicia-se quando a fre

- d R ) -e da or em de (~v L'( que e o valo. CO••~~-pp 1~uência de salto v
gLiR

pondente a (~H )L' expressopp 1
A variação térmica

em Hz.

da frequência de salto v pode ser des

duzida a partir de (~vR )L' pois:pp 1

v =s (IIr. 2 )

sendo a constante a , que caracteriza a forma da raia, tornada igual

a I para urnaraia aproximadamente Gaussiana a baixa temperatura

Ainda V depende exponencialmente da inversa da temperatura do se s
guinte modo:

v = v exp(-~E/kT)s o (111.3 )

Desta forma a energia de ativação referente à mobilidade

do litio (~ELi) nas amostras pode ser calculada a partir da curvade

ln v em função de T-1. Neste intervalo de temperaturas o movimentos
do fluor não afeta o movimento de estreitamento das raias do litio.

Na figura 12 apresenta-se a curva de ln v em função des-~ . -
T e pode-se ver que para todas as amostras existem duas regioes

para temperaturas superiores a TR

ser

duas

podem

Assimlineares, separadas por uma inflexão à temperatura, TR•

energias de ativação ( dadas pela inclinação da curva )
I

retas: ~ELi'calculadas para duas

e ~E~i para temperaturas inferiores a TR. Estes valores foram agru-

pados na Tabela VI.
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111.22.2. Ressonância do Fluor

1 - - . d . 1 d •. d 19A evo uçao termlca o Slna e ressonanCla o F, para

todas as amostras, é apresentada na figura 13.A baixa temperatura a

penas uma raia larga pode ser observada. Para altas temperaturas ,

superiores a T~(K), uma raia estreita, caracterizando a mobilidade

de parte dos átomos de fluor aparece (TA são dadas na Tabela VII) eF
cresce em detrimento da raia larga. O estreitamento máximo não po-

de ser atingido, até a máxima temperatura experimental TB ' limitaF
da a 423K devido à proximidade de T •c

111.2.3. Ressonância Magnética Nuclear Pulsante do Lítio

Medidas de relaxação foram feitas para o núcleo 7Li no

espectrômetro a regime transitório, a -35MHz,no intervalo de tempe

ratura de 293 a 450K. Para a determinação do tempo de relaxação

longitudinal, TI' foi utilizada a sequência de pulsos clássica

A evolução térmica de TI para as amostras é apresentada

na figura 14 em escala semilogarítmica. Os valores para a energia

de ativação, calculados a partir destas curvas, variam entre O,08e

O~13eV e concordam com aqueles obtidos por RMN contínua, no mesmo

intervalo de temperatura, ou seja, superiores a TR. Entretanto, a

presença de impurezas paramagnéticas em algumas amostras, induz no

processo de relaxação uma contribuição dificilmente calculável, de

vido à concentração não determinada de centros paramagnéticos. Por

isso os valores determinados, a partir do movimento de estreitamen

to das raias, serão retidos para a discussão.
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111.2.4. Espectroscopia de 1nfravermelho

As amostras foram pulverizadas e pastilhadas em po1ieti1e

no (30mg de po1ietilenoj3mg de vidro) para a coleta dos espectros

de transmissão no infraverme1ho.

A figura 15rnostra os espectros obtidos para todas as amo~

tras. Estes espectros apresentam um pico principal cuja frequência
-1

varia com a composição dos vidros entre 380 e 410 cm

Há uma forte correlação entre o aumento do número de coor

denação e a diminuição da frequência de vibração. Almeida e Mackenzie,

1983 (b) mostraram que a coordenação dos átomos de tório no ThF4

cristalino é 8. No caso da amostra cristalina Li3ThF7 ( ver capitulo
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600 400

Figura 15 -Evolução da frequência de vibração no infra
-1 -

vermelho, vTh_F(cm ) com a composiçao, paraas

amostras do sistema Li Thl F4 3 .x -x - x



IV ) "0 átomo de tório assume coordenacrão 9 e a fre<1uência de vibra

çaoprincipal encontra-se em 390 em-I.

111.2.5. Discussão do sistema Li Thl F4 3x -x - x

111.2.5.1. Mobilidade do Litio

o contínuo estreitamento da raia de ressonância do lítio

indica que todos os íons Lt são móveis, a partir da temperatura

T~i (~ -40°C). Entretanto, existem dois comportamentos distintos, se

parados pela temperatura de transição TR. Para temperaturas supe

riores a TR a energia de ativação do litio é duas ou três vezes

maior que para temperaturas inferiores (Tabela VI ).

Este resultado, embora surpreendente, pode ser atribuído à

dissociação de pares iônioos em Li+ e P-. Este mecanismo, para os vi

dros, requer uma energia menor que aquela necessária no caso de um

cristal iônico, a qual deve ser adicionada à energia intrínseca de

mobilidade.

Todos os íons lítio são liberados na temperatura TR e aci-

ma desta temperatura sua condutividade requer apenas a energia de a

tivação, ~E~i. Um certo grau de cristalização foi observado nas a

mostras 1 e 5, o que pode explicar a dispersão e os altos valores de

2 d . -
~ELi encontra os para estas compos1çoes.

~E~i está relacionado ao processo de difusão, e decresce

com a concentração de lítio nas amostras (Tabela VI ). Os coeficien

tes de difusão, D, foram calculados a partir da equação de difusão

isotrópica (Bowman e col., 1977):

43

D = v s (IIÍ.4 )



onde<À2> é o valor quadr~tico médio da distância entre dois saltos

de Li+ ·0 valor de À (3~) foi obtido das distâncias Li-Li no cris

tal Li3ThF7 (CapítuloIV). Um valor significativo para D foi calcula

do a 400K e chamado D400. Sua variação com a composição, dada na fi

gura 'rGmostra um crescimento constante, em relação à concentração

de litio nas amostras, tornando-se drástico para a composição n9 I ,

a mais rica em litio.

-
)

. '"
C"I E

c..>

J
-o ~

oo::r'

T= 400 K
~

I- .-
1

O r- 5~
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* difusão na arrostrap:>licristalinaLi3ThF7 ( capitulo IV )

Figura 16 - Variação do coeficiente de difusão de Li + a

- -.
400K, D400, em funçao da concentraçao de 11-

tio nas amostras do sistema LixTh1_xF4_3x.



III.2.5.2. Mobilidade do Fluor

Como mostrado na figura 13, apenas uma fraçio, f, de fluor

é móvel. Esta fraçio aumenta com a temperatura, podendo ser determi

nada a cada temperatura, a partir da razio entre as superfícies in-

tegradas das raias de ressonância estreita e larga do fluor.

A figural? mostra a variação de f=mj(m+s), (s e m referin

do-se respectivamente ao número de núcleos de fluor estáticos e mó-

veis) para todas as amostras • Os valores de f a TBF, NmF (número
de íons fluor móveis para um número total de cátions igual a 1) são

dados na Tabela IV. Somente uma pequena parte de íons F- é móvel,

mesmo a alta temperatura. Para as amostras de 2 a 6 esta proporçao

varia entre 12 e 13%. Para a amostra 1 esta proporção chega a 25%.

A composição vítrea LiO,75ThO,25Fl,75 parece constituir o

contorno do domínio vítreo. Deve-se ter em mente que ela correspon-

de também à fase cristalina Li3ThF7. Para esta composição aproxima

damente 1/7 íons fluor são móveis. Para as composições com menores

45

concentrações de lítio (3 a 6) o número de fluor móve~
..•

e quase cons

tante, isto é, menor que 1/7 de fluor por fórmula é móvel. Este re

saltado pode ser resumido ~ela relação:

Li3ThF 7 -+ 3Li++ F
+ ThF-26 (111.5 )

Por outro lado, para a composição mais rica em lítio I

LiO,aOThO,20Fl,6'O,onúrrerodep-rróveiscresce rapidamente e alcança a

proximadamente o dobro da quantidade precedente. Este resultado par~

ce estar relacionado com a evolução da coordenaçio do Th, que aumen-

ta juntamente com o aumento de concentração de 1ítio nas amostras

Isto significa que a força de ligação Th-F'diminue e, consequentemen

te, que o número de íons F- móveis aumenta com o aumento da concen -
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tração de lítio.

Outro resultado interessante ê o aumento da razão de íons

F móveis, f, com a temperatura, que envolve vários níveis de ener-

gia nos vidros requerendo uma otimização dos resultados obtidos ,

que fornecem apenas valores médios para a energia de ativação.

Assim foi investigada a distribuição das energias de ati

vaçao, usando um modelo similar ao proposto anteriormente por Bray

e col., (1983) para vidros de cloroborato de lítio.



TABELA VII~ Temperatura de inicio de movimento do 19F; TA (K); temperatura experimenF
tal máxima, TB (K); proporção de F- móveis, f(%); número de F- móveis ,F

NmF; energias de ativação limites 6EA e 6EB(eV) no domínio de distribui-

çao; largura 6EB-6EA(eV) e centro (6EÁ+6EB)/2(eV) do domínio de distri 

buição.

lamostra composição
TA (K)TB (K)f(%)NmF6EA (eV)6EB(eV)6EB-6~A (eV)(6EA+6EB) /2(eV)

F
F

1

LiO,80ThO,20Fl,60
28942025,50,410,190,340,15 0,265

2

LiO,75ThO,25Fl,75
28741415,50,270,120,250,13 0,185

3

LiO,70ThO,30Fl,90
293'41713,50,260,100,210,11 0,155

4

LiO,65ThO,35F2,05
27841512,00,250,120,220,10 0,170

5

LiO,60ThO,40F2,20
27942012,50,210,100,210,11 0,155

6

LiO,54ThO,46F2,38
28143511,00,250,090,200,11 0,145

~
-..J
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Seja T o tempo de permanência do fluor num dado sítio; T

é ativado termicamente na forma: T=T exp(nE/kT). Desta forma, parao

cada valor de T existe um valor de nE.

Uma distribuição contínua das energias de ativação, nE ,
estendendo-se de nEA a nEB (nEA<nEB) leva a uma distribuição conti

nua, G(T), dos tempos de permanência estendendo-se de TA a TB onde

TA = TO exp(nEA/kT) e TB =TO exp(nEB/kT). Como TA e TB dependem da

temperatura, a largura da distribuição também dependerá.

A baixa temperatura apenas a largura da rede rígida ,

longo. Com o aumentoserá

diminue até atingir um valor da ordem de (~)-l ,
pp

que é quando acontece o movimento de estreitamento. Este tempo de

nHR , é obtida e o tempo de permanênciapp
da temperatura T

*
permanência crítico é denominado T e neste intervalo existirão nú-

* *
cleos para os quais T>T e outros com T<T que contribuirão, res -

pectivamente, para a raia de ressonância larga e para a raia estrei

tada pelo movimento (figura 18).

A dependência da fração de íons móveis, f, com a temper~

tura é determinada pela variação da distribuição dos tempos de per
*

manência com relação a T , cujo valor independe da temperatura. Pa-

ra T<TA todos os valores de T possíveis excedem

*
T , de tal for-

*
ma que f=O. Para T>TB todos os valores de T serão menores que T e

T

*
T

T(K)

Figura 18 - Variação do tempo de permanência em função da

temperatura.



f=l. Portanto

f =

no domínio TA~T~TB'
T*

TI G(T)dT
A

TB!G(T)dT
TA.

f está entre O e 1 e é dada por:

(III. 6)

49

onde G(T) é a função de distribuição dos tempos de permanência.

Esta função G(T) deve ser escolhida e os resultados obti-

dos comparados aos dados experimentais. Distribuições simples, do

tipo G(T)=C Tn (C=constante) podem ser testadas e são interessan

tes pois, se um valor fixo for atribuido a n, apenas um parâmetro

precisará ser ajustado.
*

Usando-se as condições limites, à temperatura TA' T = TA* .
e àTB, T = ~B' cornoTA e TB podem ser determinados, é necessário a

penas tornarum limite da distribuição de energia de ativação e '~·en

tão calcular o outro limite.

Urnaprimeira aproximação para o limite inferior das ener-

gias de ativação é dado pela derivada da variação térmica das fre 

quências de salto do fluor, vsp. Além disso pode-se tornarpara TB a

temperatura experimental máxima, considerando-se que, embora o es -

treitamento máximo não tenha sido atingido, o modelo seja válido

porque tornou-seo valor experimental máximo para f a esta temperat~

ra.

o melhor ajuste de f(T) aos dados experimentais foi obti

do a partir de G(T)=C (isto é, n=O em G(T)= CTn). Substituindo

G(T), por C na equação de f obtém-se, após integração:

f = exp(~EA/kTA)

exp(~EB/kT )

- exp(~EA/kT)

- exp(~EA/kT )

(111. 7)

que é a expressão básica para a programação dos cálculos efetuados.



o programa utilizado é listado no Apêndice I.

Os valores de 6EA, 6EB, da largura da

~EB - ~EA e do centro do intervalo de distribuição

dos na Tabela VII.

Assim, a interpretação estrutural proposta para as amos-

tras vitreas do sistema Li Thl F4 3 é que a vizinhança do Th é ax -x - x

proximadamente mantida e o seu número de coordenação varia entre

8,5 e 9,5 concordando com a razão entre o número de núcleos de

fluor estáticos e móveis.

111.3. O Sistema Lix Ul-x F4-3x

As amostras das fases vitreas do sistema Li Ul F4 3x -x - x

com O,50~x'O,80, apresentam-se sob a forma de lamelas verdes, semi-

transparentes.

Assim como as amostras do sistema Li Thl F4 3 ' elas fo-. x -x - x

raroestudadas por Sun e col., (1986), que determinaram TG, Te e a e-

nergia de ativação por condutividade. Estes valores estão agrupa -

dos na Tabela VIII.

TABELA VIII - Temperaturas de vitrificação, TG(K) e cristal!

zaçao, Te(K) e energias de ativação, ~Eo(eV)

50

/
medida por condutividade para as amostras

sistema Lix Ul-x F4-3x'

do

lamostra xcomposiçaoTG (K)Te(K)~E (eV)o1
0,80

LiO,80UO,20Fl,60
4734990,46

2

0,70LiO,70UO,30Fl,90
4694900,54

3

0,60LiO,60UO,40F2,20
4794950,55

4

0,50LiO,50UO,50F2,50
452485O,~l
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III.3.l. Balança Magnética e Ressonância Paramagnética

Eletrônica

A análise do comportamento magnético das fases deste sis-

tema, apresentadas no item b do primeiro Capítulo foi efetuada para

a verificação da possível presença de impurezas.

As medidas foram feitas na balança de Faraday (Michel

1966), a temperatura ambiente e os valores obtidos para a suscetib!

lidade magnética por grama, X , variam entre 9,72~lO-6 e 11,15XlO-6,g
caracterizando a natureza paramagnética das amostras.

A suscetibilidade magnética por mOI de urânio (XA), calcu

lada considerando-se a massa molecular M=7x+238 (1-x)+19 (4-3x) na ex

pressao: XA= Xg M/(l-x), permite determinar o momento magnético, em

unidades de magneton de :eohr,'l1= 2,83(XA. T)1/2 (Mabs and Marhin ,

1973) para uma dada temperatura.

A Tabela IX agrupa os valores obtidos para cada amostra ,

mostrando o paramagnetismo inerente à natureza do átomo de urânio •

Uma pequena variação em Xg foi verificada em função da va

riação do campo magnético aplicado, evidenciando a presença de pe __~

quena quantidade de impurezas de natureza ferromagnética. Entretan

to acreditou-se desnecessário um estudo de suscetibilidade magnéti-

ca em função da temperatura devido aos resultados obtidos por resso

nância paramagnética eletrônica.

o estudo por RPE mostra que a quantidade de impureza fer-

romagnética é muito pequena, aparecendo com maior nitidez quando o

espectro de ressonância é registrado na temperatura do hélio líqui-

do.

A figura ~ mostra os espectros de RPE obtidos a temperatu

ra ambiente para todas as amostras, enquanto que na figura 20 pode

se comparar os espectros registrados para a composição
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TABELA"IX - Comportamento magnético para as amostras do sistema Li Ul F4 3x -x - x

amostra composiçãosuscetibi1idadesuscetibi1idademomento magné-comportamento
magnética

pormagnéticaportico(magne-magnético
6 mo1 XA x106 (cgs)ton de Bohr)grama X x10

'9(Cgs)

1

LiO,80UO,20F1,609,721040633,09paramagnética

2

LiO,70UO,30F1,90
11,145743583,20paramagnética

3

LiO,60UO,40F2,2010,255636202,92paramagnética

4

LiO,50UO,50F2,5010,433136202,92paramagnética

U1
l\J
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H'= '3300Go
v= 9f77GHzo
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Figura 19- Espectros de ressonância paramagnética

eletrônica para as amostras do sistema

Li Ul F4 3 à temperatura ambiente.x -x - x
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H = 3300Go

vo= 9,77GHz

Tamb

-1000

Figura 20
HO 1000

-Espectros de ressonância paramagnética

eletrônica para a amostra n9 4 .

LiO,50UO,50 FO,50 a temperatura ambiente

e do hélio liquido.



LiO,SUO,SF 2,SO ã temperatura ambiente e à temperatura do hélio li

quido.

Os valores medidos para o fator giromagnético, g, a par 

tir destes espectros é ~nvariável (g=2,22), tanto considerando -se

a amostra Lio,aUO,2FI,6 à temperatura ambiente quanto para o

L iO, SU9,SF2,S à temperaturado He líquido, enfatizando apenas a pre

sença de pequena quantidade de impureza de ferro.

Note-se que as amostras com maior concentração de LiF peE

mitem a observação desta impureza mesmo a temperatura ambiente.

Uma explicação para este fenômeno pode estar relacionada

ao processo de preparação, onde as esferas compressoras usadas na

técnica de "quenching" são constituídas de ferro.

Os difratogramas-X obtidos por técnica de Debye-Scherrer

utilizando um goniômetro horizontal confirmaram o estado não cris-

talino das amostras.

111.3.2. Análise Vibracional

As composições vítreas do sistema Li Ul F4 3 foram subx -x - x

metidas a análise por transmissão de infra-vermelho, à temperatura

ambiente. As amostras foram pulverizadas e pastilhadas em polieti-

leno na proporção: 30mg de polietilenoj3mg de amostra.

Os espectros obtidos são mostrados na figura 21., que aco

pIa também o espectro para a amostra de UF4 cristalino.

O espectro de UF4 mostra um pico principal situado em
-1 -

torno de 400cm , caracterizando a coordenaçao a, bem conhecida p~

ra o átomo de urânio nesta estrutura.

Por outro lado, Brunton (1966) determinou a estrutura

cristalina do LiUFS' mostrando que o átomo de urânio, nesta estru

tura, está coordenado a 9 átomos de fluor.
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Figura 2] - Evolução da frequência de vibração no infra -
-1 -

vermelho, vU_F(crn ) com a composiçao para as

a~ostras do sistema LixUl_xF4-3x.



Nos espectros coletados para as composições vltreas ob

serva-se que a frequência principal de vibração oscila em torno de

400cm-l, evidenciando para os vidros uma coordenação 8, como no ca

so do UF4 cristalino, mesmo para a composição vitrea LiO,SUO,SF2,S'

correspondente à fórmula LiUF5, em cujo cristal o urânio assume co

ordenação 9.

111.3.3. RMN e a Contribuição dos íons paramagnéticos

Phua e col., (1983), mostraram que a presença de ions pa-

ramagnéticos, mesmo em quantidades muito pequenas, as vezes consi-

deradas como insignificantes, afeta as medidas de TI em magnitude ,

em sua dependência com a frequência e com a temperatura, estenden -

do-se às medidas de T2 e portanto aos parâmetros derivados, ou se 

ja, estrutura local e difusão.

Daye col., (1965) e Guzzle and Mahendroo (1966) mostra-

raro a importância do papel desempenhado pelos ions de impurezas pa-

ramagnéticas na relaxação do spin nuclear, em isolantes a baixa tem

peratura. Qualquer excesso energético no sistema de spins nuc1ea -

res difunde-se, através do processo de troca de spins nucleares mú-

tua, em direção a ions de impureza de momentos magnéticos e1etrôni-

cos maiores, onde a relaxação ocorre pelo acoplamento dipo1ar direI

to ou pela interação hiperfina transferida. Estes efeitos, de re1a-

xação induzida por impureza, ocorrem também em altas temperaturas ,

quando o movimento de trans1ação dos ions que contém núcleos resso-

nantes aumenta.

- ~ -. +4
No caso das fases que contem o lon paramagnetlco U ,co-

mo as do sistema Li U1 F4 3 a ressonância magnética nuclear contix -x - x -

nua do 19F e do 7Li é difici1 e até mesmo impossive1 de ser observa
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da. Ao campo efetivo H junta-se um campo dipo1ar, proporcionalo
ao



campo aplicado, e um campo hiperfino relativamente forte. Nestas

condições observa-se uma forte deformação da raia de ressonância

que alarga-se consideravelmente, deformando-se, tornando aleatória

a observação do espectro e sua interpretação muito difícil. A pre

sença de um componente ferromagnético nestes produtos acrescenta

,
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ainda, um campo suplementar variável com o campo aplicado, o que ex

plica a não observação de sinal de ressonância.

O fenômeno de relaxação observado por RMN pulsada é domi

nado pela relaxação eletrônica, devido à interação com os elétrons

do urânio e apresenta um comportamento térmico pouco ativado, que a

alta temperatura, mascara o fenômeno de relaxação pelo movimento.

111.4.
O Sistema Li Zr BaBTh F4 3 2Q' (a+B+y=l-x)x a y - x- ~

A fórmula geral Li zr.BaBTh F4 3 2B pode ser aplicadax a y - x-

aos sistemas binários discutidos e aos ternarios e quaternários es-

t~dados por Senegás e col., 1986 , cujos resultados foram cedidos,

com concordância dos autores, para apresentação neste parágrafo, no

intuito de enriquecer a discussão das propriedades inerentes destes

vidros e que foram determinantes na sugestão deste trabalho.

A variação da condutividade em função da temperatura para

os vidros estudados, permitiu o cálculo das suas respectivas ener -

gias de ativação, cujos valores são apresentados na Tabela X , jun

tamente com as diversas composições e os valores das temperaturas

de vitrificação, TG(K), e de cristalização, TC(K).

O estudo por RMN das amostras mostrou que o lítio e o

principal responsável pela condutividade, nas amostras onde a con -

centração de LiF é maior. O estudo destes sistemas foi efetuado de

forma análoga à utilizada neste trabalho. Os principais resultados

foram concentrados em tabelas, para permitir maior clareza na expo-



TABELA X - Temperaturas de vitrificação, TG(K), e cristalização, Te(K) e

energia de ativação, 6E (eV), por condutividade.a

amostra composição TG (K)Te (K).
6E (ev)

(J

1

LiO,60BaO,10ThO,30F2,00
5536130,58

2

LiO,60zrO,10BaO,10ThO,20F2,00
5155690,58

3

LiO,60zrO,20BaO,10ThO,10F2,00
4935360,54

4

LiO,45zrO,30BaO,15ThO,10F2,35
5055700,67

5

LiO,25zrO,40BaO,25ThO,10F2,75
5256380,85

6

LiO,20zrO,50BaO,20ThO,10F3,00
5286210,91

7

LiO,20zrO,60BaO,15ThO,05F3,10
5356210,90

8

LiO,575BaO,3375ThO,0875F3,325
5736730,78

U1
OJ



sição e comparação com aqueles obtidos no caso dos sistemas biná

rios.

A Tabela "XI mostra as temperaturas tA(K) representati 

vas do início de afinamento da rede rígida,a largura da raia na re

de rígida para os núcleos 7Li e 19F, bem como os valores obtidos p~

ra as energias de ativação por métodos distintos, utilizando-se a

mesma notação anterior.

Na Tabe1a.XIIsão apresentados os valores da fração de íon

F móveis a temperatura TB = 448K (temperatura experimental final).F
Neste sistema verifica-se que dois grupos de vidros sao

distinguíveis: o primeiro contendo as amostras numeradas de I a 4 ,

caracterizadas por uma alta concentração de Li+, e cuja perfórmance

elétrica é melhor que a obtida para a amostra número 8, a única sem

lítio; o segundo grupo, amostras 5,6 e 7, de baixa concentração de

Li+ e condutividade elétrica tão fraca quanto para a composição 8.

Uma característica do primeiro grupo é que os valores ob-

tidos para as temperaturas de afinamento da rede rígida (T~i) e e

nergia de ativação (~ELi) são menores que os respectivos valores

TA e ~EF' mostrando que os íons Li+ são os principais portadores .F

No segundo grupo este comportamento reverte-se (T~i e ~ELi são

maiores que T~ e ~EF)' evidenciando maior mobilidade dos íons F-.
~ importante notar qinda que a quantidade de fluor móvel

I ..• _ • +2
aumenta, regular e rapldamente com a concentraçao de lons Ba nas

amostras, mostrando a influência do bário como íon modificador.
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- Temperaturas de início de movimento do 7Li, T~i (K)

19
TA

(K) :TABELA XI e do F,

largura qa rede rígida do 7Li, (~HR )L' (G) e do 19F,

R F

(~Hpp)F(G):

enerpp ~
gias de ativação do movimento de lítio,

~ELi (G)e do fluor,~EF (G)cal
culados a partir da frequência de salto:

limites do domínio de distri-

buição ~EA e ~EB: largura (~EB - ~EA) e centro (~EA+~EB)/2 do domínio

de distribuição de energia.

arrostra
Tp;:.i(K)T~(K)
(li~ )L'(G)~~ )F(G)~ ~i (eV)~~(eV)~ EA (eV)~ EB (eV)!.ó~~EA) (eV)~EA +~~) /2 (eV)pp ~

pp

1

2553537,99,50,170,210,210,340,130,275

2

2503237,89,50,130,150,150,250,100,200

3

2582937,69,70,150,180,150,280,130,2l5

4

2582977,09,40,160,170,150,270,120,210.
5

2852736,59,50,160,100,090,20O,il0,145

6

3032936,09,70,220,130,100,220,120,160

7

3072886,59,80,190,100,070,190,120,130

8

-273- 9,3-0,150,090,180,090,135

C"Io



111.5. ATUAÇÃO DOS DIfERENTES IONS

A variação das propriedades de transpOrtê êm função da têm-

peratura nos sistemas binários estudados trazem cornoconsequência

duas influências complementares: o tamanho do poliedro(MF Je o carán

ter ionocovalente da ligação M-F.

Sendo o raio catiônico do zr+4 (O,98R) menor que os de Th+4

(1,19~) e do u+4 (1,14~), e, considerando que o número de coordena-

ção médio dos cátionsaumenta com o raio, o empacotamento deve ser

mais fácil entre os poliedros rThF 1e [UF )que entre os poliedros'n n
~rFJ, estudados por poulan e Lucas, 1978.

Por outro lado, como a coordenação aumenta do Zr para o U,a

carga do poliedro também aumenta (em módulo). Para assegurar a neu

tralidade global do vidro a eletronegatividade do cátion deve aumen

tar (para equilibrar a carga) facilitando a ionização do 11tio o que

permite compreender a maior mobilidade do Li+.

Nestes sistemas, as propriedades de transporte parecem re 

- d .+sultar, essencialmente, da proporçao e L1 . Quando x aumenta, a

condutividade aumenta e a energia de ativação diminue em função da

concentração de lítio.

As melhores perfórmances condutoras foram obtidas para com-

posições próximas ao limite superior do domínio vítreo. Este fenôme

no/pode ser devido ao aumento na repulsão Li+-Li+ ou à forte compe

tição entre as ligações Li-MF , que tornam o Li+ mais móvel.n

Lecoq and Poulain, 1980, mostraram que a incorporação de

fluoretos alcalinos em vidros ternários permite ao Li+ atuar como

cátion formador do retículo (quando em baixa concentração e coorde

nação tetraédrica) ou como cátion modificador (coordenação octaédri

ca e alta concentração).

Nos sistemas binários Li M1 F4 3 ' M = Th eU, fica evidenx -x - x
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d - ~ .+cia a a atua~ao ~O ~.

+4
formadores, o Th e o

como cãtion modific~dor do retículo, sendoos

u+4.
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No sistema quaternário, Li+ atua como cátion modificadornas

amostras onde a concentração de lftio ê mais elevada, ou seja nas a-

mostras onde as propriedades de transporte independem da mobilidade

do F (amostras 1,2,3 e 4). Nas outras amostras (5,6 e 7) a evolu -

ção das propriedades de transporte está fortemente relacionada aoa~

mento da razão Li/F (O a 0,06), resultando na fixação dos F- pelos

L·+1 •

Nas amostras 5,6,7 e 8, ainda, as propriedades de transpor -

- +2 - -
te dependem da concentraçao de Ba , pois a razao entre o numero de

F móvel e a concentração de bario (NmF/Ba+2) aumenta linearmente

Desta forma fica evidenciada a atuação do Ba+2 corno cation modifica-

dor do retículo.

TABELA XII - Valores para a fração de fluor móveis, f a TBF

= 448K, o número de fluor móveis NmF por cátion

e da razão entre o número de fluor móveis e a

_ +2
concentraçao de Ba .

=

amostra f
NmFNmF/Ba+2

1

0,1120,224-

2

0,2600,520-

3

0,2200,440-

4

0,2700,635-

5

0,2200,6052,42

6

0,1450,4352,17

7

0,0820;2541,69. 8 0,3301,0973,25
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CAPITULO IV

FASE CRISTALINA Li3ThF7

IV.I. INTRODUÇÃO

o interesse particular no estudo da fase cristalina Li3ThF7

encontra-se no fato de que a razão molar LiF/ThF4 nesta composição

ê na fase vitrea LiO,7STho,2SFI,7S ê a mesma, sugerindo uma compars

ção direta entre algumas propriedades do sólido cristalino e nao

cristalino.

Por difração de raios-X pode-se determinar a estrutura da

fase cristalina; por RMN, a sua estrutura local. Por outro lado, a

difração de raios-X, para a fase não cristalina, mostra apenas um

difratogramá difuso, resultante da interação entre os primeiros vi

zinhos, enquanto que técnicas espectroscópicas podem fornecer infor

mações sobre a disposição local de certos íons.

IV.2. DETERMINAÇÃO DA ESTRUTURA CRISTALINA

IV.2.1. Obtenção e Controle da Amostra

A fase cristalina Li3ThF7 foi obtida a partir da fase vítrea

de mesma composição por fusão seguida de resfriamento lento.

Os monocristais, de hábito cristalino prismático, apresenta-

vam dois aspectos distintos: uns incolores e semi-transparentes, ou-

tros escurecidos e opacos. Os cristais foram separados pela colora

çao com o auxílio de um microscópio.

As amostras foram então pulverizadas e analisadas separada ~

mente por difração de raios-X por policristais, utilizando uma câma-



ra de Guinier (Azaroff, 1974).

A indexação dos difratograrnasobtidos,idênticos para arobas

as amostras, é compâtivel à obtida por Harris ecol., 1959, indican

do que os monocristais cristalizam-se no sistema tetragonal com pa

râmetros a=6,206R, c~6,470R. A análise das extinções sistemáticas

confirmou a existência de dois grupos espaciais possíveis, com z= 2

unidades de fórmula por cela unitária: P4/n e P4/nmm.

Uma possível explicação para a coloração diferente de parte

das amostras fica por conta dos efeitos de aderência na superfície,

ficando entretanto claro que existe apenas uma fase.

Cousson e col., 1977, estudando monocristais por técnicas

de Weissemberg de difração de raios-X afirmaram que, após muitas

horas de exposição, o filme revela manchas de difração corresponden

tes à reflexões proibidas nos grupos espaciais propostos e sugeri-

ram o grupo espacial P4/ncc, com o parâmetro c e o numero de molécu

Ias por cela unitária dobrados.

As medidas de densidade para as amostras foi feita utilizan

do o método do picnâmetro (International Tables, 1974) e o valor ob

tido d b = 4,73(3)gJcm3•o s

Como o Th absorve intensamente a radiação-X, para este est~

do foi selecionado um monocristal semi-transparente, grande, que

foi submetido a um tratamento especial para obter uma forma esféri-

cal O equipamento utilizado para a obtenção de esferas foi construi

do por Lariucci eSantarini, 1986, e consiste no acoplamento de

dois cilindros concêntricos, sendo que a amostra, colocada entre
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eles, é banhada por um fluxo de ar comprimido, movimentando-se e des

gastando-se devido ao material abrasivo que constitue as paredes e a

base.
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IV.~.~. coleta e Redução de Dados de Difração

Os dados de intensidade de difração de raios-X pela amostra

cristalina esférica (R= O,0125cm) foram coletados utilizando-se o

difratômetro automático CAD4 "Enraf Nonius".

A partir do posicionamento angular e posterior refinamento

de 25 vetores do espaço recIproco, a seguinte cela unit&ria referen

te a um cristal pertencente ao sistema tetragonal, foi obtida:

c = l2,937(2)R.,a = 6,200(I)R
3

V = 497,301(2)R

3
d 1 = 4,784 g/cmca c

Z = 4 mOléculas/cela unitária

Grupo espacial: P4/ncc

As intensidades dos feixes difratados foram medidas em modo

Zig-Zag lCAD4-l977), O~e~45° , com os lndices das reflexões varian

do tais que: O~h~12; O~k~12; O~{~·25. Foram coletadas 2373 refle

xões, usando radiação MoK , monocromatizada por cristal de grafite.~

Após a aplicação do critério de aceitação I>3a(I) foram retidas 972

reflexões, consideradas como observadas.

A redução dos dados de intensidade do feixe difratado a mo

dulo dos fatores de estrutura foi realizada pela aplicação das cor

reções aos fatores de Lorentz, polarização ~Buerger, 1967) e absor-

çao, a qual foi efetuada usando o programa SAC.2XE, 1982, que calc~

Ia este fator de correção a partir do raio da amostra esférica (R =

= O,0125cm) e do coeficiente de absorção (~ = 267,93cm-l) aplicando

a a cada reflexão. Os coeficientes de transmissão mâxima, mlnima e

média obtidos foram: 5,78 i 1,59 e 3,77 respectivamente.



IV.2.3. Resolução e refinamento da estrutura

A estrutura foi resolvida pelo método de Patterson, 1934. A

função de Patterson, calculada utilizando todas as reflexões observ~

das, permitiu localizar o átomo de tôrio e um dos átomos de fluor

ambos ocupando sítios 4c (1/4;1/4;z) considerando-se o grupo espa

cial P4/ncc com origem sobre o centro de inversão.

A introdução das coordenadas obtidas para o Th (1/4;1/4;

0,189) e o FI (1/4:1}4:0,372) no cSlcul0 dos fatores de estrutura re

sultou em um índice de discordância R=O,1503 apôs o refinamento

por mínimos quadrados (Rollet, 1965) do fator de escala e dos parâ-

metros posicionais e de vibração térmica isotrópicos.

A transformação do fator de temperatura do tório em parâme -

tro de vibração térmica anisotrópico permitiu que os outros átomos

~ .~

de fluor fossem encontrados a partir do calculo de s~nteses de

Fourier-diferença. O átomo F2 ocupa o sítio l6g (x;y;z) e F3 o sítio

8f(x;x;1/4).

O refinamento prosseguiu, sendo refinados os parâmetros posi

cionais e de vibração térmica, isotrópico para os átomos de fluor, e

anisotrópico para o Th. Após a convergência (R=O,0964) os fatores de

temperatura dos átomos de fluor foram transformados em fatores de vi

bração térmica anisotrôpicos. O refinamento convergiu para R=O,0492.
!

Neste estágio novas sínteses sucessivas de Fourier-diferença

permitiram localizar os átomos delítio, que ocupam desordenadamente

os sitios l6g e 8f.

Esta desordem fica evidente no refinamento, onde os fatores

de vibração térmica isotrópicos e os fatores de ocupação são refina

dos alternadamente. Este procedimento, após convergência (R=O,035l),

evidencia urna desordem na proporção de 1:3 entre os litios no sítio

8f e 16g, respectivamente.
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A análise de variança neste estágio mostrou que o sistema

de pesos unitário deveria ser abandonado, e passou-se a utilizar o

esquema de pesos (Sheldrick, 1976);
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k

o (F)2+cF2

onde k e c são parâmetros ajustáveis.

(IV:1)

Paralelamente foi utilizado o refinamento do tamanho, do"

cristal e de extinção. Os átomos de litio foram mantidos com parâ-

metro vibracional isotrópico.

No final do refinamento os valores obtidos para os indices

de discordância foram: R=O,0203 e Rw=O,0227, onde ~ considera

K=O,2305 e c=O,00198 para o esquema de pesos acima.

IV.2.4. Resultados e Discussão da Estrutura

Os fatores de estrutura observados e calculados estão lista

dos no Apêndice 11.

Na Tabela XIII encontrarn':"seos parâmetros posicionais e de vi-

bração térmica isotrópicos para todos os átomos, e de ocupação para

os átomos de litio, enquanto que os parâmetros de vibração -térmica

an~sotrópicos estão listados na Tabela XIV.

A estrutura cristalina do Li3ThF7 é formada por camadas de

poliedros de tório [ThFg) . Estes poliedros, de 9 vértices e 13 fa

ces podem ser descritos pela associação de urna pirâmide a um anti -

prisma. A figura 22 mostra uma projeção da evolução destes polie-

dros, com os átomos identificados. Na figura 23 pode-se ver a sua

evolução segundo o eixo cristalográfico c, tornando evidente o nume

ro de coordenação 9 para o tório nesta estrutura.



TABELA XIII - Parâmetros posicionaise de vibração térmica"isotró

picos para todos OB litomos, ê dê oeupâ~i6 ~ara os ;

tomos de 1itio, com respectivos desvios padrão.

--

Âtorrió

x/ay/bz/cB .. ()~2)Fator de
1S0 Ocupação

Th

0,2500(0)0,2500(0)0,1899(0)0,487(6)

FI

0,2500(0)0,2500(0)0,3715(4)1,2(1)

F2

0,1620(6)-0,0382(6)0,0760(2)1,30(8)

F3

0,9347(7)0,0651(7)0,2500(0)1,39(9)

Li1

-0,037(3)0,175(3)-0,408(1)5,3(3)0,559(3)

Li2

-0,70(1)1,70(1)0,2500(0)7,1(4)0,197(3)

TABELA XIV - parâmetros de vibração térmica anisotrópicos

com seus respectivos desvios padrão.
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Âtomo u11(Í(2)u22 (~2)u33 (~2)u23 (~2)u13(~2)u12(~2)

Th

0,0069(1)0,0069(1)0,0047(1)0,0000(0)0,0000(0)0,0000(0)

FI

0,018(2)0,018(2)0,011(2)0,0000(0)0,0000(0)0,0000(0)

F2

0,019(1)0,021(2)0,010(1)-0,004(1)0,004(1)-0,004(1)

F3

0,015(1)0,015(1)0,022(2)0,004(6)-0,004(6)-0,005(2)

As distâncias entre o centro do poliedro de coordenação (á

tomo de tório) e os vértices (átomos de fluor) são:

dTh_F1=2,362 (5)R; dTh_F2=2,371(6)R; dTh_F3=2,399 (4)R.

utilizando estas distâncias foram efetuados cálculos de va-

1ência de ligação (Brown e Shanon, 1973). Os valores obtidos para a

valência de ligação sobre o tório ( Es= 3,91 uv) e a valência de li

gação teórica (St = 3,88 uv) são compativeis com a coordenação 9eor

do tório. A distorção do po1iedro é 20,9.
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F2 F2 F2 F2 F2 F2

cFL3~_' F1Pl~,- F2 F2 F2 F2 F2 F2
a

3

3

F2

F2 F2 F2

E3

CAl CB)

Figura 22 - projeção dos poliedros (ThF~, com os átomos i

dentificados; (A) no plano ab, (B) no plano ac.

/

I

~

Figura 23 - Projeção estereoscópica, do encadeamento de po

liedros [ThFg), segundo o eixo cristalográfico a.

As distáncias e ângulos entre os átomos de fluor nos polie

dros (ThFg) estão mostradas na Tabela XV.



TABELA XV - Distâncias e ângulos entre os átomos de f1uor no

po1iedro (ThF9) com respectivos desvios padrão.

Átomo Distância (R)Angulo (0)

A

BC ABBCABC

F3

FIF3 2,753(5)2,753(5)71,03(9)

F2

F2F2 2,651(7)2,651(5)90,00(0)

F2

F2F3 2,651(7)2,725(5)63,31(3)

F2

F3F3 2,725 (5)3,199(2)62,18(7)

FI

F3F3 2,753(5)3,199(2)54,48(8)

F2

F3F2 2,823(4)2,823(4)56,80(4)

F2

F3F3 2,823 (4)3,199(2)56,08 (6)

F3

F3F3 3,199(2)3,199(2)90,00(0)

Os átomos de litio situam-se entre as camadas poliêdricas ,

sendo os responsáveis pela coesão da estrutura (figura 24). Devido

à desordem ocupacional do lítio nesta estrutura (fatores de ocupa-

ç~o para o Lil 0,559 e para o Li2 0,197)os poliedros de coordenação

do lítio superpõem-se, impedindo que seja determinado seu número de

coordenação exato. Os fatores de temperatura elevados que foram ob-

tidos são coerentes com esta desordem, pois os átomos de litio par~

cem deslocar-se em planos paralelos aos' eixos cristalográficos a eI

b, interceptando c nas coordenadas fracionárias (z) aproximadamente

O, 1/4, 1/2 e 3/4.

A tentativa de retornar ao grupo espacial P4/nmrn (sub-grupo

de P4/ncc), proposta por Harris e col., 1959, levaria necessariamen

te a urna desordem dos átomos de fluor, F2 e F3, que passariam a ocu

par sítios de menor simetria com fator de ocupação 1/2.

A evolução dos pol~edros em torno dos átomos de tório e li

tio, segundo a direção cristalográfica a é mostrada na figura 25, e
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ae dletãnciü6 e ângulos entre todos os átomos , com respectivoQ dQQ

vios padrão, são dados na Tabela XVI.

Figura 24 - Projeção estereoscópica dos poliedros de coordena

ção do Th e Li segundo o eixo: cristalogrifico a.

Figura 25 - projação estereoscópica dos poliedros de coordena

ção do Th e Li segundo o eixo cristalográfico c.



TABELA XVI - Distâncias e ângulos interatômicos para todos

os átomos, com os respectivos desvios padrão.

ÁTOMO DISTÂNCIA(~)ÂNGULO(o)
A

BC ADDe AEcC

Fi

ThF2 2,362(5)2,371(6)128,02(7)* Fl
ThF3 2,362(5)2,399(4)70,76(9)

F2
ThF2 2,371(6)2,371(6)103,96(6)

F2
ThF3 2,371(6)2,399(4)139,62(7)* F3
ThF3 2,399(4)2,399(4)83,77(5)

Th
FILil 2,362(5)1,899(3)104,40(4)* Th

FILi2 2,362(5)3,262(8)60.75(7)
Lil

FILil 1,899(3)1,899(3)151,20(9)* Lil
FILi2 1,899(3)3,217(7)155,58(5)

* Li2
F1Li2 3,217(7)3,217(7)121,51(8)

Th
F2Lil 2,371(6)2,060(4)92,29(6)* Th

F2Li2 2,371(6)2,476(9)73,94(3)
Lil

F2Lil 2,060(4)2,151(+)163,64(5)
* Th

F3Th 2,399(4)2,399(3)152,47(4)* Th
F3Lil 2,399(4)2,162(5)95,45(6)* Th
F3Li2 2,399(4)1,679(3)117,92(3)* Lil
F3Lil 2,162(5)2,162(5)160,90(5)* Lil
F3Li2 2,162(5)1,679(3)85,00(6)* Li2
F3Li2 2,324(8)1,679(3)164,87(5)

FI
LilF2 1,899(3)1,951(4)100,11(6)* F1 .
LilF3 1,899(3)2,151(3)93,36(4)

F2
LilF2 2,175(4)1,951(5)85,78(7)* F2

LilF3 2,060(6)1,951(5)90,27(6)* F3
LilF3 2,162(5)2,162(5)0,00(0)* FI
Li2F3 3,217(7)1,679(3)143,13(9)* F2
Li2F3 2,476(9)1,679(3)107,70(7)

* F3
Li2F3 1,679(3)1,679(3)149,74(6)

* 'tomos em unidades assim~tricas distintas
. PRINCIPAIS DIST~NCIAS CÁTION-CÁTIONátomos

distãncias(Á)

Th

Th 4,661(2)
Th

Lil 3,203 a 3,379
Th

Li2 2,916
Lil Lil

2,601 a 3,254
Lil Li2

2,408 a 3,427
Li2 Li2

2,619 a 3,427
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IV.3. ESTUDO POR RESSONÂNCIA MAGN~TICA NUCLEAR

IV.3.1. Ressonância do 19F

A ressonância do fluor foi observada entre 296 e 393K e

os espectros obtidos em função da temperatura são mostrados na fi-

gura 26.•

fi -75000
o

Ib-30NIIl:

29 a:

73

-10
T

o
T

10 20

. 6 1 - d . 1 d .... d 19Flgura 2 - Evo uçao o Slna e ressonanCla o F com

a temperatura para Li3ThF7 policristalina.

Pode-se observar que, contrariamente às composições vi 

treas estudadas anteriormente, nennuma evolução têrmica da raia de

absorção foi evidenciada. Este resultado, considerando-se a largu-

ra da raia observada, 17KHz (4,2G), indica que as frequ~ncias de

salto do fluor são inferiores a este valor, ou sejam um tempo de

perman~ncia em um dado sítio superior a 60 ~s.
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IV.3.2. Ressonância do 7Li

A evolução da raia de ressonância do lítio entre 273 e

473K ~ mostrada na figura 27. Constata-se, a 273K, a presença de

urna raia de largura pico a pico 4,9G (8KHz), cuja forma afasta-se

visivelmente de umagaussiana. Esta raia estreita-se com a elevação

da temperatura e, a partir de aproximadamente 333K, dois satélites

simétricos em relação à raia central aparecem nitidamente.

lIc=l€l5QG

~.30!lF.Z

2010
,
o

,
-10

,
-20

.~w,

Figura 27 ~ Evolução do sinal de ressonância do 7Li com

a te~peratura para Li3ThF7 policristalina.



polar de

Estes satélites são característicos de um efeito quadru

primeira ordem do núcleo 7Li• A separação entre eles, vm
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é da ordem de 19KHz, diminuindo com o aumento da temperatura até

17KHz a 467K. Os satélites da raia central estreitam~se continua -

mente até a temperatura limite deste estudo, enquanto que a largu-

ra da raia central atingeO,2G, que e da mesma ordem de grandeza

das inomogeneidades de campo.

O afinamento das raias, como no caso dos vidros, é inter

pretado pela mobilidade do lítio no Li3ThF7. O nio aparecimento

dos satélites abaixo de 333K pode ser explicado, por um lado, por

um mascaramento pela largura dipolar da raia central, e por outro

lado, pela extensão em frequência devido à superposiçao possível

da separação quadrupolar proveniente de dois sítios não equivalen

tes do lítio.

Embora não tenha sido possível observar a largura da

raia de ressonância experimental para a 'rede rígida do lítio, esti

mou-se a energia de ativação devida aos movimentos do litio a par

tir da evolução térmica da largura da raia central, e o Valor ob

tido é de 0,15 (3) eV {1,7 (3)KJ).

IV.4. DETERMINAÇÃO DOS GRADIENTES DE CAMPO EL~TRICO

O aparecimento de um espectro quadrupolar do lítio e o ~

finamento das raias deste espectro com o aumento da temperatura ex

plica-se supondo uma troca de íons Li+ entre sítios não equivalen-

tes fazendo uma média entre os gradientes de campo elétrico a que

cada núcleo individual de lítio está submetido.

A partir dos dados estruturais do Li3ThF7 é possível cal

cular os componentes principais do tensor gradiente de campo ele ~

trico C ~dice . III} para cada um dós sítios do lítio e assim es-



tudar o processo de difusão dos íons Li+. Estes cálculos foram efe

tuados com o auxilio do programa EFG (Pannetier, 1978).

Devido a natureza fortemente iônica deste f1uoreto, é r~

zoáve1 utilizar-se um modelo de cargas pontuais. A carga do 1ítio

foi tornada igual a +1, mas para traduzir um certo grau de cova1ên-

cia possível para a ligação Th-F, os cálculos foram efetuados para

valores da carga do Th entre +4 e +2,S, com a carga do f1uor va

riando respectivamente entre -1 e -0,79, obedecendo a relação

Li;Th+qF7-Q' 'com q'=(q+3)/7.1sto permitiu apreciar a evolução dos

gradientes em ~unção da natureza desta ligação.

A força de interação quadrupolar (Crettez e col.,198S) é

dada por
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3 e Q

2I(I-1)h

vzz (IV. 2)

onde Q é o momento quadrupolar do núcleo e V a componente princizz -

paI do tensor gradiente de campo elétrico. Para o 7Li (1=3/2),

= 2 eQ

h
(IV. 3)

No caso de pôs, entretanto, o espectro de um núcleo tal

qual o 7Li permite apenas a medida de v , v = vQ(I-n), onde n é o/ m m

fator de assimetria definido por:

n=
Iv - V Ixx yy

IVzz I

, (IV. 4)

onde, convencionalmente, toma-se, no tensor gradiente de campo ele-

trostático, as componentes Iv 1~lv 1~lv I , limitando os valoreszz yy xx

de n , tais que O~n~l.
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Na estrutura cristalina do Li3ThF7' os 12 átomos de li 

tio ocupam dois tipos de sItio distintos; 9 átomos delItio (Lil)

repartem-se nos sItios 169, caracterizados por um fator de assime

tria n não nulo enquanto que os outros 3 átomos (Li~localizam-se

nos sitios 8f, caracterizado por um fator de assimetria n=O. A Ta

bela XVII agrupa estes resultados.

A separação entre os satélites, observada, v =19KHz a- m

333K pode ser atribuIda ao lítio Lil(n~O) ou ao lItio Li 2 ~=O).

Na primeira hipÕtese, a interação quadrupolar vO' a, 1
qual estão submetidos os lItios Lil, varia de 56 a 240KHz-conforme

a

que iguala-se à relação Vz··zIV entre as-- 2 zZl
EFGna direção z, relativasaoslltios Lil e Li2 (conforme a equa

a carga atribuída ao tório (entre +4 e +2,5). A interação vo '2
que se submetem oslítios Li2" ê calculada pela relação vo /vO2 1

componentes do tensor

ção (IV.4». Estainteração, varia conforme a carga do tório entre

~,2 e 45KHz.

Na segunda hipótese, a interação quadrupolar vo ' a que2
se submetem os lítio Li2, ê constante e vale 19KHz pois n=O, en.-

quanto vo ' à qual estão submetidos os lltio Lil, varia com a car1
ga do tório, entre 173 e 100KHz e o produto vo (l-n) entre 58 e1
8KHz.

Constata-se pois, que para uma carga formal plausível do
I

T~ próxima de +3, a separação quadrupolar dos litios Ljl e Lj2 sao

relativamente próximas nas duas hipóteses. ~ evolução térmica do

espectro de ressonância e a difusão do lltio podem ser interpreta

das qualquer que seja a hipótese retida.

IV.5. PROCESSO DE DIFUSÃO DO LtTIO

A baixa temperatura, até aproximadamente 273K, os átomos



TABELA XVII - Eixos principais do tenso r gradiente de campo e1.étrico, fator de a ssirnet.ria,

constantes de acop1amento e separação quadrupo1ar para os át ornos d e li tio

Li1 e Li2 na fase cristalina Li3ThF7"

Hipót ese 1H ipótes e 2
I

constanteseparaçaoconstanteseparaçao

carga

eixos principais dofator dede acop1a
quadrup:>-de acoplaquadrup:::>-

átom:>

posições atômicasdotensor EFG assime -mento qualar teórirrento gllZlLar t€Ó -

tório

tria
drupolarcadruJ.X>larrica

+
V VV

\)0 (KHz)\)O(l-n)(KHz)\)0 (KH z)

I ,
X Yzq n

~O(l-n) (KHz.xx yyzz

4,0

0,13780,6775-0,81520,662 ..561917358

Lil

-0,03720,17480,40773,50,10000,6667-0,7667 .0,7397319 14638

,

3,0
0,06290,6559-0,71880,825.10B.19119l21

(16g) 2,5
0,02650,6452-0,67170,921.240191008

I

4,00,0448 .0,0448-0,08970,0 6,26,21919

Li2

-0,69780,69780,25003,50,05110,0511-0,10220,0 9,79,71919

3,0

0,05740,0574-0,11480,017-
17

l19 .~19
(8f) I 2,5

0,06370,0637-0,12730,04545 1919
!

~
())



de l1tio estão fixos, ou seja, sua frequência de salto é inferior

a 8KHz. Os espectros obtidos mostram a raia diPOlar central do 7Li

e a superposição da separação quadruPOlar (certamente vQ entre 15

e 25KHz) impede a observação dos satélites correspondentes.

Acima de 273K a difusão dos lItio, superior a 8KHz, afi-

naa raia dipolar e os movimentos locais são mantidos entre os s1-

tios de Lil (~9 lItios repartem 16 sItios) e entre os sItios de

Li2~ (~3 lItios repartindo 8 sItios).

A partir de 333K uma troca entre lItios de sItios distin

tos pode-se efetuar. Neste estágio a frequência de salto é da or 

dem de 19KHz e os satélites quadrupoiares aparecem, sendo que esta

troca possibilita uma modulação nos gradientes de. campo elétrico •

Este fenômeno, certamente uma difusão a longa distância, prossegue

com o aumento da temperatura, sendo ~ue a raia central e os satéli

tesafinam-seaté '467K, como consequência do aumento da frequência

de salto do lItio.

A pequena variação na separação quadrupolar, que passa

de 19 a 17KHz, de 333 a 467K, pode'ser proveniente de uma ligeira

evolução térmica da interàção qyadrupolar do 7Li•

Um estudo por análise térmica diferencial (ATD), mostra

da na figura 28, evidencia uma transição reversível de baixissima

energia (O,008eV) a 34lK aproximadamente, que poderia corresPOnder

a6 inicio deste mecanismo de troca entre lltios de sitios distin -

tos.

A variação térmica da frequência de salto dos lltios po

de ser calculada a partir da energia de ativação de sua difusão, e

da temperatura de início de afinamento da raia central do espectro

(equação (III.3» obtém-se a expressão:
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vs exp ( -1736) (HZ)
T

,
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~14/4/86 Li3ThF7 EXP. AIR MP.0.22205G MMo1.385.8499 VCh.l.2fUmn
~ MASSE PRODUIT :

.22205 gMASSE MOUH RE :385.8'199 g/m01
, DV Courbe:

DV;zf(tirnel

• ~'L'L"I b I I

*Limites de Ia courbe:

*
Xrnini= 20970 Ymini= .0002171

*
Xmaxi'" 25400 Yma:d= .0004762

~, ------
.~SEl4~

DEI3UT D' INTEGRATI ON :--- T'", 331. 3 K

" , ---------
OV'" .0003847 V

~~~-~--

time'" 21970 SEC

~ FIN O'IN1EGRATION :

T'", 319.2 K!')V=•t;l1l~~6e6V
I ~~

time'" 24518 5EC_ L'll'lL'l31?l / ',,- \ ---,,~
~ ENERGIE OU PIe N' 4 - .38015 Joules

.,,~,,/ . \ "'~,,~.
~ SURFACE OU PIe: 21.272 mV.secT'eio~i~i~A~iVI! 330.4 VENTROPIE: 1.99932 J/mol.K

SOIT : .090847 Calories

.r'ElEl2);,i 2l~7~ 22!!7l!1 \ 2H71!1 2437l'l __
50IT : 147.72 10m2

t T's>I",nlflcatlve \'l! T'n'iY

T'MAX: 327.7 I(
* ENTHALPIE: 660.576 J/rno1.~ -----)time

Figura 28 - Análise térmica diferencial para Li3ThF7"

e para o fator de difusão:

-11
D = 0,69 x 10 exp

que a 400K vale:

r 2 -1)lcm s

/
D = O 90x 10-11 2 -1
400' cm .s (pontomarcado com * na figura l6)

IV. 6. COMPARAÇÃO DA DIFUSÃO ENTRE OS COMPOSTOS VíTREO E CRISTALI-

NO

A fase cristalina Li3ThF7 e a composição vítrea n9 2

(LiO,7SThO,2SF 1,7S) possuem a mesma razão molar LiF/ThF4' Pode-se,

de maneira útil, comparar as perfórmances condutor as dos dois mate



riais.

A ausência de difusão apreciável do fluor no cristal, PQ

de ser explicada pelo enc~deamento a longa distância dos poliedros

de coordenação do tório, ligados entre si por vértices comuns. A

liberação dos íons F- é mais dificil que no caso dos vidros onde e

xistem numerosas ruturas nas camadas poliedricas e onde a coordena

ção do tôrio varia entre 8,5 e 9,5. Nestes vidros, a proporção de

fluor móveis atinge até I fluor sobre .7, ou seja, mais que lfluor

por poliédro âe tório~

Esta habilidade, é uma consequência também da difusão do

lítio, já que existem ruturas simultâneas das ligações Li-F. Assim,

tudo se passa como se no vidro, que pode ser considerado um solven

te de viscosidade muito elevada, fosse produzida uma ionização des
- + - -2

crita pela equaçao: Li3ThF7+3Li,+ F + ThF6 •

No cristal o fenômeno de difusão·do 11tio, analisado por

RMN, está deslocado termicamente para'valores superiores a 323K a

p~~ximadamente, e pode sugeri~ um deslocamento análogo para a difu

são do fluor.

Considerando a estrutura do Li3ThF7 e as vizinhanças dos

Li e dos Th, é razoável pensar que a difusão do lítio deve ocorrer

entre as camadasde'poliedros (ThF9J. Os sItios ocupados pelos 11

tios, Lile Li2, estão efetivamente localizados entre as camadas

súcessivas de tório.

Esta difusão planar, cujo mecanismo correspondente acaba.
de ser discutido, pode prosseguir a longa distânciá no cristal on-

de as camadas de 11tio são periódicas. Isto pode explicar o v~lor

ligeiramente inferior da energia de ativação ÓELi no cristal

(O,15(3)eV) com relação àquela do vidro (O,18(2)eV), onde o enca 

deamento das camadas distorce-se a curtas distâncias.
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CAPiTULO V

FASE CRISTALINA LiZnF3

V.l~ INTRODUÇÃO

A fase policristalina LiZnF3, inexistente a pressao e tem

peratura ordin~rias, foi sintetizada por m~todo de "quenching" a

partir da mistura de fluoretos (LiF e ZnF2) liquidos, sob atmosfera

de argônio na proporção 1:1.

Outra fase, correspondendo à relação LiF/znF2>1, nao pode

ser isolada, provavelmente devido à fusão incongruente da mistura i

nicial. Uma análise por difração de raios-X da amostra policristali

na, revelou um conjunto de raias, característico de uma estrutura

do tipo espinélio Li2ZnF4, de parâmetro a=8,3l9(2)~ (Rüdorff e col.,

1957; 1962). A distribuição entre os sítios catiônicos não pode ser

determinada devido à qualidade dos difratogramas, e o estudo porRMN

não pode ser realizado pois a fase não pode ser obtida separadamen-

te da fase LiZnF3•

V.2. ESTUDO CRISTALOQuIMICO DO LiZnF3

A indexação de espectro de pó, obtido por difração de

raios-X, utilizando um goniômetro horizontal, que pode ser vista na

Tabela~II,mostrou que oLiZnF3 cristaliza-se no sistema rornboédri 

co, com parâmetros a= 5,082 (3)~ e c=13,945(2)~ considerando-se 'ace

Ia hexagonal múltipla (Z= 6 moléculas por cela unitária).



TABELA XVIII - Indexação do difratograma de pó da fase

LiznF3

hk.i d b Ôbd calc Ô~).r/ro s
o

01.2

3,7503,720100

10.4

2,7042,73857

11.0

2,5372,53730

11. 3

2,2292,229·57

20.2

2,1032,09712

02.4

1,8521,86125

11. 6

1,7171,71864

12.2

1,6221,6178

21. 4

1,4991,50118

30.0

1,4701,466932

A análise das extinções sistemáticas encontradas aponta

três grupos espaciais correspondendo a tipos de estrutura distintas:

estrutura .'Jrupoespacialextinções sistemáticas

coríndon

R"Jchki.t,-h +k + .t= 3n

I

khol,.t= 2n

ilmenita

R3
hki.t

-h + k + .t= 3n,
LiTa03

R3c
hki.t-h + k + .t= 3n,

hho.t
.t= 2n,

Como todas estas condições são compatíveis com a indexa

çao proposta não é possível determinar univocamente o grupoespa

cial. cálculos de refinamento baseados na intensidade das raias di-
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fratadas (Louer, 1982) não permitiram solucionar a ambiguidade es -

trutura1.

A presença de dois cátions de carga diferente Li+ e Zn+2

nesta fase parece sugerir a existência de uma ordem catiônica. A fi

gura ~ mostra a sucessão dos cátions ao longo do eixo c em estrutu-

ras do tipo coríndon (figura 29a) e de dois outros tipo de estrutu

ra onde a ordem Li-Zn é compatível com a indexação. A primeira (fi-

gura 29b) correspondendo a uma estrutura do tipo i1men!ta e a segun

da (figura 29c) à urna estrutura do tipo LiTa03•
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(a 1

I

(b)

e A ou 8
OA
.8

(e)

Figura 29- Sequências catiônicas ao longo do eixo c hexa

gonal para estruturas AB03 de tipo corlndon

(a), i1menita (b) e LiTa03(c).



V.3. ESTUDO POR RESSONÂNCIA MAGN~TICA NUCLEAR

Os sinais de ressonância continua do 19F e do 7Li foram

registrados para a fase LiZnF3 a 30MHz para campos de 7500 e 18150

KG, respectivamente, entre 173 e 473K. Nenhum efeito de estreitamen

to de raia pelo movimento foi observado, nem para o fluor, nem para

o lítio. Assim é possível comparar o valor medido, para o segundo

momento experimental, sobre os espectros obtidos à temperatura am -

biente àqueles calculados para a hipótese de rede rígida.

3 1 - . d 19V ... RessonanCla o F

A figura 30 mostra o sinal de ressonância do fluor à tem-

peratura ambiente. O segundo momento experimental determinado sobre

esta raia usando a expressão (11.5) foi de 11,9(3)G2•

85

-20 -10

Ho= 7500 G
vo= 30 MHz
T= 21 • C

h(GJ-
20

Figura 30 - Sinal de ressonância do 19F em LiZnF3•



Os cálculos para os valores do segundo momento teórico do
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f1uor foram efe~uado utilizando o programa CAL2M (Lechat, 1983) ,
que usa a expressão (11.7). Para estes cálculos é necessário conhe

cer as posições atômicas nos três tipos estruturais propostos. Es 

tes valores foram escolhidos em estruturas de óxidos do tipo A203 e

AB03 (WyCkoff, 1964) obedecendo aos critérios:

os ·parâmetros de cela unitária da fase escolhida sendo

próximos àqueles do LiZnF3;

os raios catiônicos sendo da mesma ordem de grandeza

+ 2+
do Li e do Zn •

Para a hipótese estrutural· tipo cor!ndon foi escolhido o

Rh203 (a=S,lli; c=13,82i). ° raio iônico do ródio (O,68i), médio en

tre os raios iônicos do 1Itio (O,60i) e do zinco (O,74i), uma vez

que olItio e zinco foram repartidos estatisticamente nos sItios

12c e 0~f1uor no sItio '.18c;correspondente ao oxigênio.

Para a hipótese estrutural tipo e1menita tomou-se o FeTi03

(a=S,082i; c=14,026i). ° 1itio foi colocado no sítio do titânio

(raio iônico: O,68i), o zinco no do ferro (raio iônico: O,74i) e os

f1uor nos sítios dos oxigênios.

Na hipótese estrutural tipo LiTa03 (a=S,14Sii c=13,784i )

(peterson e Budenbaugh., 1968) o zinco ocupa o sitio do tantá1io e

os f1uor os do oxigênio.
/

Os valores obtidos, para o segundo momento teórico, nas

três hipÕteses estruturais, assim como as pos~ções atômicas assumi

das estão agrupados na Tabela XIX.

A diferença entre o valor do segundo momento experimental

do LiznF3 e o valor teórico obtido para a hipótese estrutural tipo
. 2 ~

LiTa03 (~2,SG ) permite desc~rtar, sem ambiguidade esta hipotese es

trutura1. Entretanto a escolha entre as hipóteses tipo corIndon e

i1menita é delicada, pois embora o valor experimental esteja mais



TABELA XIX - Parâmetros atômicos e valores obtidos para o segundo momento teóri

co nas hipóteses estruturais (M2teadcomparados ao valor experinen

tal (M2exp).

corindonC R3"c)i1menita( R3 )LiTa03
( R3c )

sitio

xyzsítioxyzsitioxy z

"

Li 12c0,0000,0000,350
6c

0,0000,0000,1426a0,0000,0000:,.2783

Zn

6c0,0000,0000,3586a0,0000,0000,000

F

18c0,3000,0000,25018i0,3050,0150,25018bO ,04980,34360,0688

2
11,24(15) 11,72(12)9,40(lO)M2teor(G )

2

11,88(30)M2exp(G )

(X)
-..J
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proximo para a hipotese tipo ilmenita, ele nao esta tao distante

d~quele encontrado para a hipótese tipo corlndon.

V.3.2. Ressonância do 7Li

A comparação ent~e os segundos momentos teóricos e experimen

tal do litio foi eliminada porque as perturbações devidas ao efeito

quadrupolar em câlculos de M2teor.·.sãomuitas e de dificil apreci --
açao.

A evolução da separação quadrupolar de primeira ordem nos es
_ A _ ~

pectros de ressonancia e a existencia ou nao de satelites em fases

pertencentes a cada estrutura proposta permitiu levantar a ambigui-
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dade da ordem Li-Zn no LiZnF3•

A presença de satélites, cuja separação em frequência ~ 'o é
uma medida da força 'deinteração quadrupolar, está ligada ã não com

pensação dos gradient~s de 'campo elétrico sobre os sItios do lltio.

Isto.pode ser proveniente de uma assimetriaprovocada pela distor

ção dos sltios octaédricos, pela vizinhança catiônica irregular em

torno do lltio, ou ainda, pelos dois efeitos simultaneamente. Con

siderando-se a alta simetria das estruturas propostas, o principal

fator de assimetria deve ser resultante da repartição catiônica.

Uma desordemcatiônica provoca uma distribuição dos valores

dé gradiente de campo, em amplitude e em assimetria, resultando em.
uma distribuição dos acoplamentos quadrupolares, alarg~ndo as

raias dos satélites e tornando-os inobserváveis.

Uma ordem catiônica, introduz uma adição vetorial dos cam 

pos elétricos de cada série de cátions que se manifesta por um aco

plamento quadrupolar bem definido •.

A figura3l'ilustra esses fenômenos, mostrando como a sepa-

ração quadrupolar do lltio na fase LiTa03 desaparece,"quando a de-

'.



sordem Li-Ta estabelece-se pela "adiçãode lítio nesta fase, condu _

zindo a uma solução sólida, com excesso de óxido de lItio, de tipo

corindon (Sénégas and Zriouil, 1985).

Ho =18150 G

Vo =30 MHz
T = 21 De
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Figura 31 - Sinais de ressonância do 7Li no LiTa03(a) e em

uma solução sólida de estrutura coríndon deri-

vada de LiTa03(b).

Nestes óxidos, o espectro de ressonância mostra uma raia

central estreita, devido principalmente às interações dipolares mag

néticas Li-Li, aproximadamente duas vezes mais fortes que as inte-



raçoes existentes entre o lítio e o outro cation. As interações di

1 "LI ti O -.!I f I d' "" Apo ares magne~lcas 1- sao aesprez1vels. Nestas con lçoes os sate

lites quadrupolares emergem, mesmo se vQ é fraca (peterson e col.,

1967).

No caso de fluoretos mistos contendo lítio, às intera~ões

precedentes adicionam-se as interações Li-F, que tornam-se prepon

derantes. A raia de ressonância do 7Li alarga-se (7 a 8G) e pode

mascarar, por recobrimento, os eventuais satélites. A forma da

raia afasta-se de urnagaussiana e adota um comportamento caracteri

zado por largas "asas". Este ª exatamente o caso do sinal observa-

do para a amostra de LiZnF2, mostrado na parte (a) da figura 32

Procedeu-se então à simulação de espectros por convolução ,

usando distribuição gaussiana para as três raias de um espectro

quadrupolar, de uma amostra policristalina. A distribuição gaussia

na ê dada por:
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g (h) = (V. 1)

onde h é o deslocamento em frequência e ~=~ é o alargamento di

polar (Abragam, 1961). A melhor concordância entre a raia integra-

da (traço cheio) e o espectro simulado (tracejado) mostrados na fi

gura 32b foi obtido para ~=3,43G, evidenciando uma separação qua

drupolar, VQ= 26,5 KHz, no LiZnF3•

Os valores para o alargamento dipolar correspondente a cada

urnadas hipóteses estruturais anteriores foram deduzidos a partir

dos segundos momentos teóricos do lítio, que foram calculados con-

siderando-se os núcleos de lítio em sítios cristalinos de mesmo

gradiente de campo, devido ao acoplamento quadrupolar por spins i-
dênticos Cabragam,.1961). Estes valores estão agrupados na..Tabelaxx.
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(b)
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Figura 32 - 7L,
Sinal de ressonância do 1 em LiznF3; (a)

raia derivada do sinal de absorção; (b) sinal

integrado (traço cheio), histograma de pó da

separaçao quadrupolar de primeira ordem do si

nal de ressonância de um núcleo de spin 3/2

sem interação dipolar (pontilhado), convolução

deste histograma para uma gaussiana de caracte

rística ~=3,43G (tracejado).

TABELA XX - Segundos momentos teóricos para o 7Li para as

três hipóteses estruturais e alargamento dipo -

lar.

coríndonilmenitaLiTa03

M

(G2)
12,95(4) 12,24(4)9,69 (3)2teor.

~ (G)

3,60(2)3,50 (1)3,11(1)



Pelos valores obtidos constatou-se que existe um acordo sa-

risfatório entre o valor obtido para a largura dipolar por descon-

volução gaussiana (3,43G) e aquele correspondente à hipótese estru

tural tipo ilmenita (3,SOG).

V.4. DISCUSSÃO

No Capítulo anterior foi visto que os satélites quadrupola

res, visíveis por RMN do 7Li, para a fase Li3ThF7' a alta tempera

tura, estão mascarados pelo alargamento dipolar à temperatura am 

biente. Nesta fase, a mobilidade do F- à alta temperatura, induz o

afinamento da raia central provocando o aparecimento dos satéli

tes, por modulação das interações dipolares.

Na fase LiZnF3 todos os átomos permanecem estáticos, nao

permitindo que os satélites se destaquem. A separação quadrupolar

1'-"1 - ,..

observada nesta fase e, entretanto, comparavel á observada em ou -

tras fases (Tabela XXI )-tais como: LiJThF 7 (Cap.IV); LiI03 (Crettez

e col., 1985); LiNb03 (Rüdorff and Kandler, 1957) e LiTa03

(peterson e col., 1967).

- - 7 - iTABELA .xXI - Separaçao quadrupolar do Li em fluoretos e ox

dos.
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fases
LiZnF3Li3ThF7LiI03LiNb03LiTa03

VQ(KHZ)

26,519,022,031,542,0

A existência, de uma separação quadrupolar no LiznF3 ex

clue, para esta fase, a hipótese estrutural tipo corindon, eviden

ciando uma ordem catiônica Li-Zn. Como a ressonância do 19F permi-



tiu descartar a hipótese estrutural tipo LiTa03, a ambiguidade es

trutural ficou esclarecida, sendo LiZnF3 o iinico fluoreto de estru

tura tipo ilmenita conhecido até '0 momento.

A estrutura tipo ibmenita Sformadapor octaedros ligados

por faces, induzindo fortes repulsões eletrost!ticas. No caso de ó

xidos esta repulsão é minimizadapela covalência da-ligação metal

oxigênio, que induz uma diminuição na carga efetiva do cátion. Pa-
- - - ~

ra os fluoretos, onde as ligaçoes metal-fluor sao mais ionicas que

nos óxidos, apenas o zinco, cuja tendência à covalência é elevada,

parece permitir tal tipo de 'estrutura.

I
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CAPITULO VI

CONCLUSÕES

O estudo de propriedades de transporte, por RMN, nos fluo

retos vitreos mostra que no sistema Li Thl F4 3 o lítio é o prinx -x - x

cipal responsável pela condutividade, sendo móvel mesmo a temperatu

ra ambiente.

A existência de dois valores para a energia de ativação

do litio sugere a existência de dois comportamentos distintos para

os ions Li+separados por urna temperatura TR• Este resultado, embora

surpreendente, pode ser atribuido a dissociação dos pares iônicos

em Li+F-.Para temperaturas superiores a TR esta energia de ativação

i duas ou três vezes maior que para temperaturas inferiores, indi -

cando que à temperatura TR todos os ions litio estão liberados. A

partir desta temperatura apenas a energia de ativação para a mobili

dade dos Li+ i requerida.

A difusão dos ions Li+ aumenta com o aumento da concentra

çao de litio nas amostras, e este aumento torna-se dr&stico para a

composição mais rica em litio.

- ~ - ~ ~
Apenas urna fraçao de 10ns F e movel, mesmo a altas tempe

raturas. Esta fração de ions móvel varia entre 12 e 13% para as a I

mostras, exceto no caso da amostra mais rica em LiF, onde esta fra-

çao dobra de valor (25%). Este resultado oarece estar relacionado

com a evolução do número de coordenação do Th, que aumenta iuntameu

te com a concentração de litio nas amostras. Isto significa que a

for~a de ligação Th-F diminue facilitando a mobilidade dos F-. Este

processo também é visivel na evolução da frequência de vibração do

pico observado por espectroscopia de infravermelho~ que evidencia
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uma variação no número de coordenação do Th em função da composi -

ção (entre 8,5 e 9,5).

Outro fdto interessdnte é que o aumento da fração defluor

móveis com a temperatura indica a existência de vários nlveis de e-

ner~ia de ativa~ão para o F . A distribui~ão destas energi~~ ãe ~t1

vação foi determinada.

A comparaçãodos resultados obtidos neste sistema binário

com aqueles descritos para o sistema quaternário Li Zr BaQTh Fx ~ ~ y 4-3x-28

onde ~ +8 +y= 1 - x, mostra que o lItio i o principal responsá-

vel pela condutividade nestes vidros, atuando como cátion modifica-

dor do retlculo nas amostras do sistema binário e nas amostras do

- - - ""

quaternario com alta concentraçao de 11tio.

A introdução de BaF2 nas amostras influe na liberação dos

íons F-, aumentando sua mobilldade. Nas fases do sistema quaterná 

rio o Ba+2 atua como principal cátion modificador quando a concen

tração de Li+ é pequena. Pode-se afirmar portanto que para os vi

dros estudados o lítio atua como base para a condutividade e a in 

trodução de Ba+2 favorece ainda mais as propriedades condutoras.

No caso do sistema vítreo Li Ul F4·3 o paramagnetismo iX -x - x

nerente do atomo de urânio impediu o estudo de suas propriedades de

transporte por RMN. A análise dos espectros de vibração no infra

vermelho mostra para o urânio um número de coordenação invariável

c6m a composição, sugerindo para estes vidros uma estrutura próxima

à estrutura do UF4.

Uma comparação entre as fases vítrea e cristali.na de mes-

ma razao LiF/ThF4=3 foi possível. A determinação da estrutura cris

talina do Li3ThF7 mostrou que o átomo de tório é rodeado por 9 áto

mos de fluor, formando um poliedro (ThF9) que pode ser descrito pe

la associação de uma pirâmide a um antiprisma.

A estrutura é formada por camadas de poliedros lThFg) com



4 vértices comuns. Os átomos de l1tio localizados entre estas cama

,,- n I '11 !"faas sao os responsavels pela coesao ôa estrutura, e encontram-se de

sordenados ocupando os sítios 8f e l6g numa proporyão de 1:3.

o valor ligeiramente superior obtido para a energia de a

t1v~y~O ào llt10 n~ ~mostr~ vítrea em rel~ção à crist~lin~ pode

ser explicado pelo modelo de difusão planar proposto para o lítio •
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Na fase vítrea, devido à distorção à curta distância, a difusão
..
e

menos favorecida.

Os espectros de RMN do 7Li para a fase cristalina mos

tram o aparecimento dos satélites quadrupolares a 333K. Cálculosde

gradiente de campo elétrico sugeriram que a partir desta tempera tu-

ra os satélites ficam visíveis porque a frequência de salto dos

íons lítio aumenta. Até 333K o movimento dos Li+ ê local, ou seja ,

a troca faz-se apenas entre lítios de mesmo sítio. Acima deste tem-

peratura a frequência de salto do lítio aumenta possibilitando uma

troca entre sitios distintos, favorecendo o aparecimento dos satéli

tes quadrupolares do lítio.

o estudo da fase cristalina LiZnF3 mostrou que este fluo

reto possue estrutura tipo ilmenita, não favorecendo a condutivida

de. O número de coordenação elevado para o Th e U conduz à estrutu-

ras mais propícias à condutividade.
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AP~NDICE I

CALCULO DE DISTRIBUIÇÃO DAS ENERGIAS DE ATIVAÇÃO

101

o: enp T, A, D, H, E, S, F (T = temperatura (oC)j A = energia de a

tivaçãoi D = temperatura de início de afinamento (oC)j H = tem

peratura de final de afinamento (oc); ~ = 1ntetva!o de tempera-

turasi S = variação de Ai F = % máxima de F- móveis)

1: T+273+Ti 0+273+0i H+273+Hi fxd 4 (transformação de temperatura:

°C+Ki fixa dimensão 4)

2: A* 11604,9+A (conversão para eV)

3: (1-F)jF+J

4: 1jF+I

5: I *exp(AjD)-J *exp(A/H)+R

6: H * ln R+Bj prt Bj11604,9

7: exp(AjO) - exp(AjT)+L

8: exp(BjT) - exp(AjT)+M

9: LjM+Gi prt T-273, T, Gj spc 2

10:H + Ei O+Ti gto 12

11:gto 7

12: A* (S+1)+Ai prt A/11604,9i gto 5



AP~NDICE II

FATORES DE ESTRUTURA OBSERVADOS E CALCULADOS PARA OLi3Th F7
R[rL[XÕ[QOD~~~VA~A§~ARA LI3THF7

valores d@ H ,

10 Fobs,10 ~ealeI10 Si!tu (/~'obs )

K=

1 L-o o 1415 1335 302613621 162 1231 1240 27
1 1992 1563 4~

K-& ~=Z 3~BO584 154 12J~ 124~ 2Q
K=

2 L=o o 1600 1555 344582584 166 1049 1049 25
o 1921 1857 41 1 1757 1669 385483477 15K=9 L-4

2 2128 2090 44
K=2 L-2 6533537 16o16659 17K=

3 L-o o 154? ~~6~ iJil7••51436 151 117& 1194 2!
1 2429 2341 44

1 1215 1194 26K- 11 L-23 1109 1121 25
3 1795 1824 38

2 1964 1945 42o574561 165932949 23K= 4 L-o K=3 L=2 1557535 157805802 21
o 2073 2067 44 o 1526 1508 332495487 15K=9 L-4

2 2188 2172 44 1 1"~9 &~y~ ~13ii61~5Y 16O 10]9 10!" 24
4 1595 1632 34

2 1412 1413 304455473 162 1003 1034 24K=
5 L=o 3 1271 1203 275479464 154875872 21

1 1654 1675 35
K=4 L.2 K= 12 L=26786771 20

3 1717 1751 37 o 1429 1456 31o486485 158656642 17
5 1566 1568 34 1 1371 1373 291408425 15K= 10 L.4K=

6 L=o 2 1250 1287 272493484 151888869 22
o 1554 1605 33 3 1104 1100 24K=2 L=3 3838816 21
2 1655 1672 36 4 1331 1321 291782785 175803780 21
4 1332 1363 29

K=5 L=2 K-3 L=3 K= 11 L-4
6 1269 1265 29 o881917 19189629o718717 19K= 7 L=o 1 1296 1310 28211215592774767 21
1 1578 1601 34 2 1194 1181 26K-4 L-3 4673678 18
3 1239 1257 27 3 1372 1390 3012081996K- 12 L-45 1161 1184 26 4 1007 1000 2221242491696669 187

864847 235787794 1931601697K=2 L-5K= 8 L=o K=6 L-2 K-5 L=3 198407
o 1084 1109 24 o 1393 1405 30413957 18K=3 L-5

2 1290 1301 29 1 1044 1056 23K-6 L=3 14084029
4 1096 1109 25

2965969 211125124 19K=4 L=56 922907 233919922 20213717 1712802957
8

864837 274 1013 1006 23K-o L=4 22512386
K= 9 L=o 5913899 21o8079632072356
1 1037 1057 24 6863874 22K=1 L-4 K=5 L=53 9vO990 24K=7 L-2 o 1931 1893 412136135 145 932955 23o915947 2011922014312393 187

797786 201934951 21K=2 L-4 K=6 L-5K= 10 L- o2966961 22o38138082131102 19
o 1053 1050 25

3906954 211 2272 2209 44K-o L-62 843874 214754755 1822502446o30127374
835847 215873848 20K=3 L=4 K=1 L-66
714699 196656643 16o 1887 1909 40o 1803 1893 39K= 11 L=

o7729696 2112207351 1721 1758 37
1

798784 21K=8 L•••2 2 1882 1863 40K=2 L-63
817810 21o825825 1933593178o 1843 1819 395
582599 161811795 19K·4 L=4 1 1711 1655 37K= 12 L=

o2898916 21o1209772 1566 1535 34o
688691 183728739 181 1764 1763 38K=3 L-62 588624 164781776 19299126 16o 1642 1684 35K= 2 L=1 5686681 173 1771 1800 381 1106 1108 241
13012536605606 16414133 172 1557 1593 33K= 3 L=1 7560561 15K=5 L=4 3 1452 1434 311
600578 138572566 19o 1918 1986 41K=4 L-62 100699K=9 L=2 2 1595 1596 34o 1275 1288 27K=
4 L=1 o691691 173140163 111 1499 1532 321

33933371791807 194 1475 1478 322 1027 1048 222
32231372668657 165220193 123 1369 1318 293
18218263688669 17K-6 L-4 4 1200 1171 26

K=
5 L-I 4668656 17o2221778K=5 L-63
128118 105646631 161 1504 1520 32o 1276 1239 284
14174 176556549 15215515281 1275 1310 28K=
6 L=1 7536516 153 1438 1468 312 1284 1313 282
140135 168452448 155 1152 1149 26J997 1017 223
125101 20K= 10 L=2K-7 L-4 4 1122 1125 254
14294 23o632650 16o 1331 1345 295783794 20

K=
o L-2 1626618 16114057 14K-6 L-6
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REFLEXOES OBSERVADAS PARA LI3THF7
valores de H ,

10 Fobs,10 Fcalc&10 Si!illla(Fobs)

O 1134 1089 25

1 1756 1826 381 1175 1115 25K-J L- 11
1 1154 1176 25

K=2 L=9 2 1241 1192 271137163 10
2

927929 21O 1866 1872 40K=3 L= 10 íi:U'1 :i 1'7
3 1086 1066 24

19159 13O 1310 1320 29K=4 L= 11
4

925934 212 1489 1517 321 1266 1271 271159171 15
5

929961 21K=3 L-9 2 1214 1233 26K=O L= 12
6

673666 19O23623163 1301 1339 29O3493099K= 7 L-6 1 1705 1743 36K=4 1,,=~9 ""'1 L" 1Z
O

993 1054 22 21911957O 1237 1242 27O 1658 1638 361
752766 173 1732 1731 371 1193 1203 261436391 10

2 1003 1034 23
K••4 L=a 2 1209 1194 26K=2 L'"12

3
920910 21o 1645 1635 353976962 22o464439 104
992970 21118919084 1049 1043 241 1663 1733 365
719704 172 1692 1671 36K=::i L- 10 2336323'1

°6
763738 194 1300 1309 29O935793 19K-J L= 12

7
674693 21K=5 L-8 1 1114 1127 24O 1529 1536 33

K=
8 L=6 1 1429 1470 312 1014 1029 231136103 20

O
8B3935 212171149 103920923 212 1512 1484 331
913895 213 1248 1234 274869865 203332317 102
688695 175 1438 1390 325 1002980 25K=4 L= 12

3
836831 20K=6 L=8 K••6 L= 10 O215229 114 695684 17li 1131 1159 25o9"'16917 211 1419 1405 315
723735 191115127 171896915 203 1325 1391 296
630615 162 1389 1431 302 1042 1042 23K=5 L- 127
620609 174 1153 1164 263827788 19o 1376 1485 308
415412 195171125 284857875 2113232999

K= 9 L"6 6 1001969 265795796 192 1257 1274 28o 759770 19K=7 L-8 6671696 193182164 151 706701 17O134103 19K=7 L- 10 4 1160 1181 262
728739 181 1221 1260 27O836823 20!(o.::6 L= 12

3
654659 162208137 141896907 21O245210 13

4
692702 183 1108 1099 252823854 201 1222 1220 27

5
529509 155951950 233839838 203 1139 1161 26

6
603597 167789789 234628640 164205188 187
452442 15K=8 L=8 5728723 185962953 23

K= 10 L= 6O 1085 1116 256566549 15K-7 L••12o
483489 142980982 237587606 18o 1083 1083 251
653669 1,4930938 23K"8 L-.10 117470 19

2
637601 166840851 21O828825 202 1023 1021 243
626633 178641644 211676688 173167196 234
519509 15K=9 L-B 2718734 184983 1005 245
545544 161865878 213627637 166830856 226 492472 153907912 234726693 19K=9 L" 12

K= 11 L-
65797776 215613601 16o240243 15o 595593 167682675 196642644 171944969 23

1
511511 15K" 10 L=97494489 153927915 232
562550 16o822830 218445470 205777802 21

3
420419 152782793 21K"9 L= 10 6191116 274 509512 154730727 19o559591 157694681 19K= 2 L=7 6604601 161652675 17K-9 L" 121 105184 11K= 11 L=92576565 15o865870 22K= 3 L=7 1733716 193691666 172842855 221
444410 103629635 17••604579 16••747739 20K=
4 L=7 K=2 L=9,
5583571 166659654 191 2082016138938396503486 15K= 10 L= 122

2322397K=3 L=9 K= 10 L= 101722737 20K= 5 L=7 1117103 15o620584 163711692 203 13895 21K=4 L••9 1545543 16K=2 L••13K=
6 L=7 3144113 162617615 161153132 172
152117 23K=o L= 10 3482513 15K=3 L••13

K=
7 L=7 o 1352 1331 294538530 1612362098

4
16989 24K=1 L= 10 5376408 16K=••L- 13K=

o L=8 o 1481 1491 32K= 11 L= 10115687 20
O 2007 2037 43 1 1403 1432 30O501502 15K=o L= 14K= 1 L=8 K=2 L= 10 1534529 16o805793 19O 2922827o 1507 1507 322423421 15K=1 L- 14

lO~



..
REFLEXOES OBSERVADAS PARA LI3THF7

VJll"'U dt I-J ,

10 robs,to ~calcI10 SiSIIla(Fobs)

O 1105 1129 24

O 1307 1299 295421477 U
1

988955 232 1340 1362 306620603 20
K=

2 L" 14 K-3 L- 16 K=7 L- 19
O

893895 20O179225 16O462486 15
1 11'0 113b 26

1 1328 1323 291730727 19
2 1015 1008 23

2206195 152499499 15
K=

3 L= 14 :3 !088 1134 2736:?3615 17
O 1030 1039 23

K=4 L= 16 4404386 16
1

959933 20O 1241 1219 285574590 16
2 1022 1020 23

1175206 25K-9 L= 19
3

763731 202 1194 1207 27O557551 16
K=

4 L= 14 4 1062 1053 271443419 15
O

905910 19K=5 L= 16 2627630 17
1

985~8A 221 1124 1110 2"33ê'39S 16
2

707707 162211167 17K-1 L= 20
3

944937 223 1070 1105 25O 10S0 1040 25
4

794777 205872910 26
K=

5 Lz 14 K=6 L'"16
O 1014

974 23O 1052 1064 25
1

783761 182952984 23
2

994897 214915914 23
3

798796 196835830 25
4

933913 2<.'K=7 L= 16
5

508465 161945939 24
K=

6 L= 14 3883969 22
O

820818 205800781 21
-I

824928 20K=9 L- 16
2

573572 14O806825 21
3

827906 202859834 22
4

640614 164739755 20
5

652696 19K••9 Lz 16
6

502532 191740737 20
K=

7 L= 14 3690696 19
O

740771 19K=O L= 19
1

563556 14O 1193 1227 29
2

734720 19K-1 Lz 18
3

606594 15O718730 17
4

670692 181928952 23
5

526534 15K=2 L= 18
6

629605 16O891915 21
7

507464 181641583 15
K=

8 L= 14 2895915 24
O

533520 15K••3 L- 18
1

695688 18O673667 16
2

558564 151 1012992 24
3

648652 172611642 15
4

507487 153819832 22
5

571557 16K=4 L::18
6

425396 15O865884 21
K=

9 L= 14 1615641 15
O

615616 162992894 22
1

536519 153537529 15
2

613590 164719763 22
3

419424 15K=5 L= 18
"

4
522542 16O531448 14

5
409404 151730770 19

K= 10 L= 14
2563572 IS

O
401398 153767775 20

1
543521 164503494 15

2
398414 IS5703715 24

K=
O L= 16 K=6 L- 18

O 1504 1522 33
O726747 19

K=
1 L= 16 1507511 14

O
25024892724755 19

1 1390 1393 31
3471461 lS

K=
2 L= 16 4646652 18

104
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REFLEXOES NAO OBSERVADAS ~ARA LI3THF7

yaiores de H •

10 Fobs.10 FedeI10 Si!i.a(Fobs)

K'"'

5 L-1 48711 44J(-6 L-5 3693 44
1

5546 24512249 4115966 3647197 44
2

100122 17611310 44312613~ i1-711111
K••

~l..i 77239 44410784 3069256 44
1

8689 24K=9 L-3 56223 4471:5110 'li5 1.1~~ .•..168544J(-7 L-5 K=9 L-7
K=

7 L••1 26990 4418556 3417045 44
1

5376 363695 44213499 2727129 44
2

5398 3~i71714436323 443&970 H
3

9841 345701 44495124 4447149 44
4

67122 4467372 44511729 435721 44
5

6839 447741 4467161 44614925 446
6856 iie7237 44K.8 III5 77JUHK=
8 L-I K= 10 L=316590 44K= 10 L-71

108 58 30116955 39210828 39111633 44
2

6536 442996 4436811 4427147 44
3

6784437149 4446984 443138 844
4

120104 434161 2 H:;aiU ? 114747 445
694 4457124 4466942 445106 23 446
7156 446711 4477311 4467514 44

7
9404477257 44K=9 L=5 K= 11 L-7

K=
9 L=1 t\-11 L=3112339 4317323 44

1
11048 441961442689 442722 44

2
5724 44215920 4337165 4437324 443
14275 353984 44411041 444140 15 444
6751 4447316 445954 44K=4 L-85
712445721 446626 4435893 346 9418 44K= 12 L••37741144K=5 L••87 71114417242 4487422 44o10223 238 104 13 442158 4 44K••10 L-5464108 44

K= 10 L=
1K-5 L=4 111038 44K••6 L-81 7041 4415752 2726940 44313174 232 6949 44K=6 L=4 311221 44K'"7 L-83 696 44410810 3047u10 4446654 444

728 4466657 4457123 4467043 44
5

16626 40K=7 L=4 67417 44K=8 L-8
6

7416 4436410 44K- 11 L-516874 44
7

15323 4456627 4417226 44312066 43
K= 11 L=

177025 442729 4459887 44
1

18426 44K=8 L-4 37218 4477461 44
2

724 4426653 4447525 44K=9 L=83 9424 44410412 4457310 44o8562 444 12421 4466950 44K= 12 L"527258 445 72944816041 4417328 44415582 40K= 12 L= 1K••9 L=4 1(••3 L-7 616462 421 10132 4416838 4425569 23K= 10 L-82
728 4437132 44K-4 L-7 17174 44K=
5 L=3 57414 4435866 31313267 441 99
-

9 17 7168 8 44K=5 L=7 57431 442 743 21K= 10 L••415831 32K= 11 L-83
589 32o6915 4425759 33o14576 44t\=
6 L••3 27224 4446363 44215637 44

3
8385 31412715 44K-6 L=7 49852 444
641 44613433 4416273 41K-3 L-95 10317 31K= 11 L=4313139 2625778 28K=
7 L••3 17316 44413378 26K=4 L-. 91 9512 30310242 4456718 44160109 322 6263 44511715 44K=7 L"7 25748 323 5313 41K= 12 L=4112070 26K=5 L••94 6345 44o7215 44211066 3419017 275 105 6 4127122 44311141 372795 306 5815 44K=3 L=5 56737 4435121 36K= 8 L=3 25324 19614938 4149735 331 6694 44K=5 L=5 K=8 L"7 K=6 L-92 664 4417850 21114715 3216392 443 912 44••6063 3926832 4426238 44
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R,fLEXOE5 N~O OBSERVADAS PARA lIJT"r,

valores de H •

10 Fobs.10 FealeI10 Sí!l"'.(Fobs)

3

lJO63 n77-4U -u611945 44K-8 L- 16
4

104 5 40K=9 L:r11 K=9 L••13 116996 445
646 4417123 4416235 4437386 44

K=
7 L=9 27164427225 445103114 44

1
6527 4431444444314556 44K-9 L- 16

2
6659 H1732:3 44411239 44ÔUS74 433
16529 285725 445147 14427474 44

4
6731 446134 6 44K" 10 L= 13K=2 L- 17

5
6814 44K= 10 L- 1117520 44112377 356
6712 4417125 4427337 44K-3 L- 17

K=
8 L••9 27423 4437515 4416745 44

1
6973 4437429 44K!!!2 L- 15 :26610 44

2
67114447211 44164164 44K:r4 L- 17

3
681 44K= 11 L= 11K=3 L= 15 19691 44

4
11629 4417422 4416492 44214545 33

5
7440 44K=4 L= 12 212029 333112135 446 15625 H2112122 29K=4 L- 15 K-5 L- 17

7
7329 444149239 4116745 44113227 44K=
9 L-9 K=5 L= 12 213451 3129364 441
7114 44513888 4436769 4437216 442 7176 44K=6 L= 12 K=5 L- 15 413424 443 9415 44266132 4416812 44K-6 L- 17

4
7156 H67281 442685 441697445
107 3 44K=7 L= 12 311725 43216213 356
18060 44562106 4446813 44313286 44

7
100 2 447199171 44K=6 L= 15 47230 44

K= 10 L=
9K=8 L- 12 113160 36518117 371

7149 4427182 4426943 HK••7 L- 17
2

15115 444172114 37314537 421120 6 443 7342 44K-9 L= 12 46910 4427144 444 954 441151129 4457154437413 44
5

9619 443180127 39K-7 L= 15 47566 44
K= 11 L= 957356 44111632 445744441

732 44K= 10 L= 12 214435 4467238 44
2

7416 44O7332 44312432 44K-8 L- 173
18611 44275115 4447216 44110576 44K= 2 L= 11 413879 4457117 442733 44

1
5689 28K=3 L= 13 6729 443739 44

K= 4 L- 11 26146 43K=8 L= 15 47219 44
2

62118 41K=4 L= 13 17346 44K=9 L- 17
3

118193 282120138 2727314 441988 44
K=

5 L= 11 3651 4437224427315 441
7939 35K=5 L= 13 411338 44K=2 L- 19

2
62100 4416420 4457227 4416786 443 8348·3926414 4469931 HK=3 L- 194
6641 4436659 44K-9 L= 15 1152106 37K= 6 L- 11 412143 4117419 44213731 431 6330 44K=6 L= 13 27455 44K=4 L= 19

2
6450 4416643 4437422 4417335 443 66117 4426878 44414936 4429979 444
13955 313675 44K=2 L= 16 37124 445
11521 4347054 H16472 44K=5 L- 19K=
7 L= 11 512915 44K=4 L= 16 111316 44

1
16427 29K=7 L= 13 3121107 432724442
12073 41116050 28K=5 L= 16 37234 44

3
146 1 35213431 43O16443 34 .47228 444
7097 44311628 354127124 44K"6 L- 19

5
12215 H47149 44K=6 L= 16 17322 44

6
7052 4457027 441158142 2727347 44

K=
8 L= 11 67J18 4437186 44315224 441 6893 44K=8 L= 13 51.53164 4447237 442 6814 H17116 44K=7 L= 16 51131144
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REFLEXOES HAO OBSERVADAS PARA lI3THF7

valores de H •

10 Fobs.10 FedeI10 Sí!!lIla(Fobs)

3

7011 44214723 41O169128 43K-7 La 19
4

9050 443122 1 442145178 44110632 44
5

7318 444727:1H171~~ 11~7~eH
6

11821 44516618 44613058 44310313 44
2

7413 44
K=

O L= 20
O

7157 44
K-

1 L= 20i 73174 44
K=

2 Le 20
O

143152 44
2

168221 44
K=

3 L= 20
1

159121 42
3

115108 44
K=

4 L= 20
2

12099 44
4

186171 32
K=

5 L= 20
1

124149 44
3

75178 44
5

7541 44
K=

6 L= 20
2

7466 44
4

128124 44
K=

7 L= 20
1

12373 44
3

147125 44
K=

2 L= 21
1

17672 34
K=

3L= 21
1

13677 44
2

747 44
K=

4 L= 21
1

16916 43
2

12047 44
3

7340 44
K=

5 L= 21
1

137 5 44
2

111 2 44
3

11425 44
4

73O 44
K=

6 L= 21
1

14537 44
2

13139 44
3

16216 44
K=

7 L= 21
1

10928 44
K=

2 L= 23
1

6456 44
K=

3 L= 23
1

733 44
2

140 7 39
K=

4 L= 23
1

7449 44
2

16710 44
3

17987 44
K=

5 L= 23
1

17318 44
2

7437 44
K=

2 L= 24
1

192136 44
K=

3 l= 24
O

122204 44
2

165194 44
K=

4 L= 24
1

196201 44
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AP~NDICE 111

TENSOR GRADIENTE DE CAMPO EL~TRICO

Seja WE a energia de interaçâo eletrostática.

p (r).p .(r) dr dre e n n e n
+ +
Ir - r In e

(A.III.I)

onde p (p ) ê a distribuição de carga clássica do núcleo (da nuvemn e

eletrônica) e l/I; -; I ê a distância eletron-nucleo dada porn e

(Eyring e col., 1960 ) :

1
+ +r -r
n e

co co

= 41T ~ ~

.R.=O m=O

1
29..+1

lrn
.R.+1re

t;:* ·(8 ,4> ) t;: (8 ,4> )JV n n JV e e

(A.II!.2)

Substituindo o valor da distância eletron-núcleo a equaçao
.(A.II!.l) pode ser separada em dois termos:

co

+.R.
W = L

L Am Bm

E 9..=0
m=-9..9.. .R.

com
m ~

r~ ~(8n,4>n)
dr (A.II!.3)A = ---- Jp (r )

.R. 2.R.+l n n
n

Se o estado do núcleo é definido por uma função de onda

~n(Rl' .•. ' RA), R sendo as coordenadas dos núcleos, a densidade de



109

carga nuclear é dada pelo valor médio do operador densidade de car-

ga no ponto r :n

- <\jJ I- n
A
L

i=l
(A.lI!. 4)

A função ô de Dirac no operador densidade de carga é dev!

da ao modelo de cargas puntuais (carga nula fora do nficleo) e e. e1
a carga elementar dos protons.

Das'equações (A.II!.3) e (A.III.4) tem .....se que:

_~4rr I f <\jJn I2R-+l

A
I:

i=1 e . ô (r -R.) 11/1 > r R- ~ (e , <t> ) dr1 'n 1 n n J<., n n

---,
4rr

2R-+l

AnaIogamente:

(A.III.5)

onde
~= -é> . 2R-+I

N
I:

i=1

(A.III.6)

Então a energia eIetrostática WE (Eq. (A.III.I) torna-se:

00 R-

I:
m=-R-
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Considerando como limite as interações quadrupolares, os

m

componentes A2 do operador momento quadrupolar nuclear podem ser

descritos por:

+2 16'
( + . ) 2A-

=- Le. x._~ y.2 4i~ ~ ~

A±l =

R
L e. z. (x.±i y.)

(A.III.8)2 2
. ~ ~ ~ ~

~

AO =

1 2 2- L e. (3z. - r.)
2 2

. ~ ~ ~
~

Para um estado nuclear de spin I, A~ terá os mesmos ele 

mentos matriciais do operador tensorial hermitiano formado pelos com

ponentes do vetor I. Portanto:

0±2
R

(I )2= a. +4
-

O±l

f61 (I I +1 I ) (A.111.9)
= a.

4 z ± ± Z

00 =

~ 1312 - 1(1+1) I
2 z

A constante a. é obtida considerando~se que no sub-estado

o o 1 "d' S·I =1, O e A2 assumem o mesmo va or me ~o. eJaZ I

A

eO = <111 L
i=l

escrevendo:

22,
e. (3z. - r.) 111>~ ~ ~ , (A.III.lO)

eO = 2<IIIA~III> = 2<11100111>= 0.<111312 - 1(1+1) 111>Z



a= -.:E
I(2I-1)

e portanto:

±2 eQ/6 I2
Q =

+I(2I-1)
4

-

±1

eQR
(IzI±+I±Iz)

Q =
-

I (2I-1)
4

QO =

eQ
1 (3I2-I(I+l»)

I (2I-1)

2 z

111

(A. !!!.1U

(A.IIL12)

De maneira análoga, os componentes do tensor eletrônico B~

tornam-se:

2
1 . a2 - 1BO = 1

(3z.-r.)
vL e.

1. 1. V - -
5

= - L"2)r=O 2zz
2 2

1.r. 2 dZ
1.

(A.III.13)

onde v(x,y,z) é o potencial eletrostático produzido pelos eletrons

no ponto (x,y,z).

B±2 = ~ (v - v ± 2i v )2
2/6' XX yy xy

B±l=

1 (v ± iv ).2
6 xz zz

Desta forma o hamiltoniano que descreve a interação quadru

polar será:

2
L

m=-2
Am B-m =
2 2

2
L

m=-2
Qm -mB2 (A.IIL14)
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Substituindo os valores de 'Om e B~ ' obtém-se:

1:

j,k
(A.lll.15)

um operador cartesia
2 -

( d") ..•nulo ~d ' r=O e o
Xj ~

onde O 'k = eO' f 3 (I, lk+lk1j> -tSjkl (1+1)J é) 61 (21-1) 2 )
no de traço nulo. O operador tensorial de traço

tensor gradiente de campo elétrico na origem.

Geralmente não há degenerescência de orbitais na matéria

condensada, e pode-se substituir "jk por seus valores médios Vjk' to

ma do sobre uma única função de onda que representa o estado eletrôni

co não degenerado. Então, seja:

_1--v
2 zz

_ 1<--". >
2 '. Jk

V±l ~.~ (V ± iV >/6' zx zy

v±2 = -L (V - V + 2i V )
2,/6" xx, yy xy

(A.111.16)

e a interãçãó quadrupolar pOderá ser escrita (A.lll.l4) como:

I (A.111 .17)


