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RESUMO

A hidratação do silicato tricálcico puro e com adições de

CaC12 (acelerador) e de sacarose (retardador) foi estudada por es

palhamento de raios-X a baixos ângulos (SAXS) a diferentes temper~

turas. O grau de hidratação foi determinado por análise quantita-

tiva de difração de raios-X (QXDA). Alguma caracterização da morfo

logia do hidratado foi feita por microscopia eletrônica de varre

dura (SEM). A cin~tica da pega e endurecimento das pastas puras
,e

bem descrita pela equação de Johnson-Mehl com n=2, sugerindo que

os objetos espalhadores de raios-X (regiões hidratadas) crescem me

diante um mecanismo controlado por difusão e têm forma de placas

de espessura constante. A energia empírica de ativação do proces-

so foi avaliada em 37,2KJ/mol. O mesmo procedimento não se ajusta

perfeitamente bem nos casos com as adições. As características das

curvas de SAXS por amostras nas condições saturadas são consisten-

tes com o modelo lamelar para a estrutura do gel ~-S-H saturado.

Este estaria formado por camadas elewentares desordenadas, do ti-

po das tobermoritas, separadas por espaços intercamadas cheios de

água com espessura inferior a 0,4 nm, em média. As mudanças estru-

turais associadas ao processo de secagem parecem ser devidas
,a

- . ,
coalescenc1a dessa estrutura lamelar de poros e part1culas que com

põem o gel no estado saturado. Este processo parece, em grande paL

, -
te, revers1vel com a re-saturaçao.



ABSTRACT

The hydration of pure tricalcium silicate and with

additions of CaCl2 (acelerator) and sacharose (retarder) was

studied by small-angleX-ray scattering (SAXS) at differenttemperatures.

The degree of hydration was determined by quantitative X-ray

diffraction (QXDA). A caracterization of the hydrated products

morphology was made by scanning electron microscopy (SEM). The

kinetics of the pure pastes setting is well described by the

Johnson-Mehl equation with n=2, suggesting that the scattering

objets (hydrated regions) grow by a diffusion controlled mechanism

and have a shape of plates of constant thickness. The empirical

activation energy of the process was estimated as 37.2KJ/~ol. The

same procedure does not fit perfectly well for the cases with

additions. Features of the SAXS curves from samples in saturated

conditions seem to be consitent with the lamelar model for the

structure of the saturated C-S-H gel, build up by

disordered layers, like tobermorite ones, separated by

ele.uentary

water

filled interlayer spaces with tickness smaller than 0.4 nm, on

average. Structural changes associated with the drying processes

seem to be due to the clustering of that lamellar structure of

pores and particles of the former ?ªt~ratedC-S-Hgelo Most of this

process seems to be reversible by resaturati9n.



- 1 -

CAPíTULO I

INTRODUCÃO

' ... , ., .
A mater1a pr1ma do C1mento e ccnst1tu1da por uma m1stura

de vários óxidos, principalmente S=SiOZ' C=CaO, A=AlZ03 e F~FeZ03.

A mistura, convenientemente moída, é cozida entre 1450 a 1500°C e,

por um processo denominado clinquerização, obtém-se um material

com diferentes fases denominado clinquer a matéria prima do C1-

mento propriamente dita. A composição do clinquer determina os

vários tipos de cimento e portanto suas características(l). ° C1-

mento Portland comum corresponde a um clinquer devidamente moído

e misturado com aproximadamente 3% de gesso.

As fases que comp~em o c:inquer s~o visíveis por m1cr0.ê.

copia ótica e constituem-se, fundamentalmente, em silicatos

," l" (1)" "d d f" d 'calc10 e a um1natos . Cl1nquer e quant1 a e 1xa e agua

de

mistu

rados, formam um sistema de partículas dispersas que constitui a

.. , . - . -
pasta de c1mento, e onde tem 1n1C10 as reaçoes de h1drataçao. A

consolidaç~o desse sistema disperso ~ proveniente, fundamental-

mente, da formaç~o de um silicato de cálcio hidratado chamado

C-S-H (H=H20) originado pela hidrataç~o, principalmente, do sili

cato tricálcico C3S. ° C-S-H formado apresenta grande superfície

específica e ~ considerado corno responsável pelo desenvolvimento

.............. ,
das res1stenc1as mecan1cas nas pastas endurec1das. Da1, a esp.ê..

cial atenç~o dos investigadores sobre a estrutura e composição do

(2-11) "" - (6 8 12-21)
C-S-H -, bem corno dos mecan1smos de h1drataçao do C3S " ,

material freqüentemente tomado corno protótipo para as reaçoes nos

cimentos.

A reaçao do C3S e água pode ser representada esquematica

mente por(22):
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onde CH representa hidróxido de cálcio (cristalino) e C3S2H(y_3}'

formas da parte sólida do hidratado cujo conteúdo de água é variá

velo Quando y=5,5 o hidratado se assemelha com a respectiva es-

pécie mineral, pertencente a uma classe denomindda das tobermori-

tas. Este produto, porém, se apresenta pobremente cristalizado e

é freqüentemente considerado como um gelo A reação se processapra

ticamente a volume constante o que permite verter a massa em mol-

des nas construções civis.

A estrutura da pasta hidratada é constituída, fundamental

mente, pela fase gel C-S-H, cristais de hidróxido de cálcio, re-

síduo não hidratado de C3S e espaços originalmente preenchidos

com água na pasta fresca, que não são ocupados pelo gel nem por

'l'd d' (23) ,outra componente so 1 a o slstema . Esses espaços constltuem

'I ' "1 1 (23) ,os poros capl ares ou poros lnter-partlcu as ge . Alnda o gel

C-S-H tem associada uma estrutura de poros menores - poros intra

partículas gel - que, de acordo com Daimon et al(24), estão ainda

dividido~ em duas categorias: poros inter-cristalitos e poros in-

tra-cristalitos, segundo eles sejam exteriores ou interiores, reâ

pect.ivamente, aos "cristais" componentes dó:.;partículas gelo Nes-

' ... - '., .. -
ta ultlma classlflcaçao esta lmpllclta a aceltaçao de um modelo

inter-camadas para a fase gel C-S-H, posição defendida por duas

importantes correntes na pesquisa da área: Brunauer e colaborado-

(25 26) (27 28)
res ' e Feldman e colaboradores ' . Ambas postulam que

esta estrutura lamelar pode entrar em colapso quando o materialhi

dratado é submetido a processos rigorosos de secagem. A discordân

cia entre elas é com relação à reversibilidade (Feldman e colabo-

;adores(29,30», ou não reversibilidade (Brunauer e colabo-

radores(27,31,32) ), desse processo e de suas implicações. No pri-

melro caso (reversível), pela resaturação, a água reentraria ne~

sas inter-camadas e assim as isotermas de adsorção por vapor
de

água conduziriam a valores superestimados para a superfície espe-
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c{fica da pasta endurecida, enquanto ql10 os valores obtidos por

adsorçãô de N2, devido à sua impenetrabilidade nessas inter-ca

madas, deveriam ser o~ corretos ( < 50 m2/g). No segundo caso(i~

reversível), pela resaturação, os espaços inter-camadas não rec~

perar-se-iam, porque estariam definitivamente selados com a pr1-

meira secagem sofridapela anostra,e assim os valores obtidos para a

superfície específica por adsorção de vapor de água, depois dase

cagem apropriada, deveriam ser os corretos(~200 m2/g).os métodos

de medida por adsorção são realizados no estado seco das pastas,

e por isso a idéia de porosidade e superfície específica nos ciloon

~ . '. b' 'd d (33-41)tos parece nao ter um conce1to un1CO e sem am 19U1 a e .

Winslow e Diamond(42), mediante a técnica de espalhamen

to de raios-X a baixos ângulos(SAXS), determinaram a superfíciees

pecífica em pastas endurecidas no seu estado saturado, e obtiveram

valores muito maiores(~700 m2 /g) do que aqueles por adsorção. Esses v,ª

lores podem posteriormente ser reduzido em função do grau de seca

gemque a pasta saturada é submetida,atingindo, por exemplo,um V,ª

lor em torno de 200m2/g nas condições seco D(equilíbrio com PH20=

0,5 ~mHg). Este é aproximadamente o mesmo grau de secagem

, ... -, . -
prev1a adotado na determ1naçao da superf1c1e por adsorçao de va-

por de água, (realizada em condições de baixa humidade relativa

(~35%rh), e que conduz a um valor também comparável para à supe~

fície específica. Estes autores demostram ainda que a superfície

perdida atraves da secagem pode ser totalmen'ce recuperada . pela

re-saturação,na ausência de qualquer sinterização por aqueclirentos.

Eles ficam tentados a associar essa diferença com o progressivoco
"

lapso das intercamadas durante a secagem, mas convictos de que o

método utilizado não é capaz de registrar a superfície destas e~

treitas interfaces entre essas camadas, eles não ficam inteiramen

te convencidos de que o modelo de intercamadas é adequado para des

crever a estrutura do gel C-S-H, nem apresentam maiores explica-

Em adiçao, algumas amostras sao submetidas a processos de secagem

e posterior resaturação para acompanhar a evolução dos

tros associados à microestrutura. Também são realizadas

çoes por microscopia eletrônica de varredura (SEM).

...

parame-

observa-
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....... , , ..... (43)
çoes para a varlaçao reverslvel da superflcle. Barblc et aI re

gistram valores maiores ainda ("'1130 m2/g) para a superfície es

pecífica de pastas endurecidas de cimento portland, obtidas por

ressonância magnética nuclear (NMR) de protons. Este resultado au

, ,
menta a controverSla com relaçao a estrutura e ao valor real da

superfície específica associada a este sistema.

b h '. (44). , , hNum tra aI o preV10 apl1cou-se a tecn1ca de espal a-

mento de raios-X a baixos ângulos (SAXS) ao estudo cinético da hi

... , .
drataçao do C3S a temperatura amblente e estabeleceu-se por SAXS

os estágios associados com a hidratação deste sistema. A análise

da correlação entre os parâmetros estruturais, associada aos pro-

cessos de hidratação, secagem e re-saturação deste sistema, deve

contribuir para complementação dos modelos estruturais propostos.

Neste trabalho, a hidratação do silicato tricálcio pu-

ro e com adições de CaCl2 (acelerador da reação de hidrata-
- (21 45-51) (21 45 46 52 53) ,

çao' ) e de sacarose (retardador ' , , , ) e estu-

dada a diferentes temperaturas, utilizando-se da técnica de espa

lhamento de raios-X a baixos ângulos(SAXS). O grau de hidratação é

determinado por análise de difração de raios-X quantitativa(QXDA).

Em adição; algumas amostras são submetidas a processos de secagem

__ I.' •. '.,. •••

e posterior resaturação para acompanhar a evolução dos

tros associados à microestrutura. Também são realizadas

çoes por microscopia eletrônica de varredura (SEM).

.-
parame-

observa-

No capítulo 11 descrevem-se aspectos concernentes à hi-

dratação, estrutura e propriedades de compostos originados na hi

dratação de sistemas à base de silicatos tricálcicos. No capítulo

111 apresentam-se os aspectos teóricos associados à principal té~

nica utilizada para análise e caracterização estrutural dos pro-

dutos da hidr,ataçãodo C3s-espalhamento de raios-X a baixos ângu

10s(SAXS). No capitulo IV descrevem-se os métodos e técnicas ex-

perimentais utilizadas para caracterização geral dos sistemas. 03
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, -." - ~.
cap1tulos V e VI sao ded1cados a apresentaçao, d1scussao e crlt~

ca dos resultados obtidos, e por último, apresentam-se as conclg

sões deste estudo e sugestões para futuros trabalhos .

••
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CAPíTULO II

HIDRATAC~O, COMPONENTES DE HIDRATACÃO, E PROPRIEDADES FíSIC,1S DAS

Pl\STAS À BASE DE SILICA'i'OTRICÁLCICO

2.1. PRIMEIROS ESTÁGIOS DE HIDRATACÃO

.'. -,. "
A Clnetlca da reaçao qUlmlca entre C3S e agua e bem re-

- . - (18 54)
presentada pela evoluçao do calor de hldrataçao ' . A curva

calorimétrica é composta de i) um sinal de rápido desprendimento

de calor em poucos minutos, ii) um patamar atérmico até por volta

de 2 a 3 horas (temperatura ambiente), freqüentemente denominado

período de indução, e iii) um pico largo de 2iberação de calor que

dura várias horas, correspondente ao período de pega e endureci-

mento das pastas, onde ocorre a formação de uma relativamente rá-

pida e grande parte dos produtos de hidratação.

Nos primeiros instantes da reação, o C3S dissolve-se, e

uma primeira camada de C-S-H aparece cobrindo a superfície das

partículas de C3S em poucos minutos, o que impede maiores dissolQ

- 02,55) , .. ,. d ' d d . d -çoes . Este estaglo marca o lnlClO o perlo o e ln uçao,eK

plicado pela adsorção dos íons Ca++ na superfície rica em Si das

partículas do C3S, em virtude das características da capa for-

(12) - . d . d' - . dmada . Esta adsorçao lmpe e malores lssoluçoes reduzln o gran

. - - ++ '.'
demente a hldrataçao. A concentraçao de Ca na fase llqulda e

lentamente aumentada e, devido à inibição do crescimento de cris

tais de Ca(OH)2 em presença dos íons silicatos(12), a fase líqui-\

da torna-se supersaturada com relação a Ca(OH)2. O período de in-

dução termina quando a supersaturação da fase líquida atinge tais

valores elevados (entre 1,5 a 2,0 vezes a concentração de equilí-

bri~), o que causa a nucleação de cristais Ca(OH)2

(12 55) .
C-S-H ' , que agem como sumldouros para outros

e núcleos

,
lons em

de

solu
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ção, levando a urna relativamente r~nida "cristalização" dos produ

tos de hidratação. Este estágio corresponde ao período de pega e

endurecimento das pasLas.

A composição do C-S-H formado não é uma constante, mas

urna variável que depende da composição química da componente a hi

dratar ( no caso de

de hidratação, e da

cimentos), da razão água/sólido (w/c),do grau

d (3) ., h'dtemperatura e cura . O pr1me1ro 1 rata-

• #' • -

do que aparece cobr1ndo a superf1c1e dos graos de C3S, tem uma a~

- / (3,56) (- "ta relaçao C S N 3 a relaçao molar entre CaO e Sl02 no h1-

dratado), que é praticamente impermeável à água. Este material hi

dratado primário se decompõe em formas mais estáveis, com rela-

ções c/s menores, que são mais permeáveis à água, permitindo a

posterior supersaturação da fase líquida com relação a Ca(OH)2' o
- , ,,- (12 14)

que leva, entao', ao per1odo de "cr1stal1zaçao" , . Mesmo em

estágios mais adiantados da hidratação encontram-se C-S-H com di-

- I' , , (56- 59)ferentes razoes C S e com d1ferentes quant1dades de agua .

2.2. PEGA E ENDURECIMENTO DAS PASTAS

Os mecanismos básicos da hidratação foram propostos por

Ch 1, , h "1' (60) , 1 ' dLe ate 1er e M1C ae 1S . EssenC1a mente, a teor1a e Le

Chatelier propõe uma dissolução do cimento na fase líquida, para

uma posterior precipitação irregular em forma de pequenos cristais

entrecruzados, de tamanho submicroscópicos (exceto o Ca(OH)2),que

dão consistência e dureza ao sistema. A teoria de Michaelis atri-

b4i o endurecimento das pastas à uma decomposição da fase sólida,

em um sistema disperso o qual flocula, isto é, à formação de um

gelo Do primeiro caso se depreende a natureza cristalina da fase

hidratada, enquanto que no segundo se deduz que a fase hidratada

é um gelo A experiência está a favor de um estado intermediárioen

tre as duas, e a maioria dos investigadores aceita um modelo da
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evolução do processo de pega e endurecimento conforme esquematiz~

do na figura 2.1(61).

~ cimento sem reaoir

O Áoua capilar

m Produto interno de hidratação

~ Produto externo de hidrataçlia

Figura 2.1: Evolução do processo de hidratação de uma pasta de ci

mento, segundo Williamson (61) .

(21 62) - .
Powers ' nao relata d1ferença entre os produtos de

. -. " ... ,
h1drataçao 1nternos e externos a superf1c1e or1g1nal das part1cu-

Ias de cimento. Baseado na observação da constância do volume

depois do período de pega das pastas, ele salienta que, quando a

hidratação é completa, aproximadamente metade do gel de cimento

preenche o espaço originalmente ocupAdo pelos grãos de cimento,

e a outra metade se instala num espaço exterior aos contornos ori

ginais dos grãos. Assim, o processo pelo qual o cimento anidro se

transforma em gel de cimento deve ser tal que o gel formado só se

produza onde haja espaço suficiente para acomodá-Ia. Isto sugere

um mecanismo de dissolução seguido de cristalização, como o supo~

to por Le Chatelier, exceto que o processo de difusão é de um ti-

po especial e que a subsequente cristalização envolve também um

períodos de tempos enprocesso complexo

tre a dissolução

de difusão, com distintos

•• - 1 (62)
e "cr1stal1zaçao 1 • Um processo de difusão

at~avés de poros muito pequenos, para permitir a nucleação de uma
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fase sólida nova, permite também que a metade dos produtos de hi-

dratação dissolvidos originem o gel externo, e que, simultâneamen

te, se produza um crescimento do gel no espaço originalmente 1n-

terior aos contornos dos grãos do material anidro. Provavelmente

há urna zona de transição entre a fase anidra e o gel, de formaoue

o material nesta zona está virtualmente em estado de dissolução ,

assim corno o material nos poros capilares. A parte dessas idéias

relacionada com a zona de transição, está de acordo com a teoria

,. (1) "d -topoqu1m1ca que sustenta que o processo de h1 rataçao ocorre

essencialmente na interface líquido-c3S, mas que não tem clareza

suficiente, principalmente com relação ao preenchimento com gel

de cimento dos espaços exteriores aos grãos originais.

2.3. SILICATOS CÁLCICOS HIDRATADOS

Existe urna série de silicatos cálcicos hidratados, 1n-

cluindo compostos químicos cristalinos bem definidos, e compos-

tos mal cristalizados que apresentam, freqüentemente, urna composi

ção indefinida. As reações que produzem silicatos cálcicos hidra-

tados abaixo de 100°C levam, normalmente, a produtos mal cristali

zados, corno aqueles originados na hidratação das pastas de Clmen-

(57) . ,
to Portland ou de C3S . Dentro desta serie, o grupo das tober

moritas inclui todos os hidratos de importância direta na hidrata

çao destes sistemas, incluindo compostos cristalinos e produtos

mal cristalizados. Este grupo compreende um conjunto de fases que

variam amplamente em composição e grau de cristalinidade, todas

elas caracterizadas por uma semelhança estrutural (estrutura em ca

madas) comum à tobermorita de 11,3A (ver tabela I), um mineral

natural de composição aproximada C5S6H5, e também formado nos pro

dutqs do cimento tratado em autoclave.

As tobermoritas se formam corno produtos intermediáriosna



/" .f . - ' .. d 1 ( S7 )___T_ABE;;L.A1.- Classl. .l.caçao pratl.ca das tobermorl.tas, segun o Tay or •

,

C"assificação primária Tipo de Diagrama.

eleRaios-X

Classificação Secundária composição Aspecto no Microscó-

pio Eletrônico

o
Lâminas planas usuTobenroritas

I
Diagrama completo com Tobenrorita de 14 ACSS6HgoCristalinas muitas reflexões hkliTobermorita de 11,3 ACSS6HS

a1mente bem crista
o4()-SOlinhas Tobermorita de 9,3 ACSS6HO_2

1izadas i raras ve-
o Tobermotita de 12,6 A ( ?)zes fibras.

o Tobermorita de 10 A ( ? )

Tobenroritas

Seffii-Crista1inas

Tobenroritas

quase-amarfas

Diagrama de 6-12 li

nhas, incluindo refle

xões do tir-ohk ou

hko e usualmente uma

refelxão basal de 9-
o

14 A

Diagrama debil de 1-3

linhas hk ou bandas

(aprox.3,05, 2,8 e
o

1,8 A)

C-S-H (1)

C-S-H (11)

Ge1 de Tobenrorita

ea/si < 1,S

ea/Si > 1,S

Ca/Si com

probabilidade

.~ 1, S

Escamas enrugadas

Nonna1mente fibras

LamÍnulas irregu-

lares ou escamas,

fibras
t-'o
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maioria das reações que se põem em contato, em solução aquosa, os

íons cálcio e silicato. Podem ser distinguidas de outros grupos
.

de silicatos cálcicos hidratados através do diagrama de raios-X

do pó. Têm estruturas em camadase quase sempre se encontram certas

refiexões que correspondem a distâncias periódicas nos planos das

capas, e que são do tipo hkO. Nas tobermoritas quase amorfas, que

- ,
estao compostas de part1culas de apenas algumas .camadas elementa-

res, se descrevem corno bandas do tipo hk(57) .As tobermoritas cri~

talinas e semicristalinas dão também uma reflexão basal caracte-

rística no intervalo entre 9 e 14 Â, que representa a espessurada

~amadaelementar.

, " - '. (57)
A tabela I da uma class1f1caçao prat1ca segundo Taylor ,

das tobermoritas de acordo com c grau de cristalinidade, espaça

mento do plano basal, relação Ca/Si e também com a morfologia,con

forme sejam elas cristalinas, semi-cristalinas e quase amorfas.

substan-

As iniciais C-S-H indicam "Calcium Silicate Hydrate"(silicato cál

cico hidratado) e os traços indicam que a composição não é neces-

sariamente cao.sio2.H20.

O termo gel de tobermorita se usa para qualificar o ma-

terial (excluído o Ca(OH)2) que se forma na hidratação das pastas

de C3S qu B-C2S a temperaturas comuns, ou em materiais

cialmente similares a estes. Este produto parece conter mais de

urna classe de partículas de tobermoritas, sendo de importância não

, '. , ,
so a propr1a natureza das part1culas como tambem o modo pelo qual

se associam. Assim o termo serve para designar o material sólido

como um todo, e não apenas urna classe particular de partículas.
\
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2.4. COMPOSIÇÃO DO GEL DE TOBERMORITA

° exame de uma pasta de C3S hidratada completamente leva
' .. '. - (58)
a segul.nte estequl.ometrl.a para a reaçao :

onde a relação molar Cao/Si02 de 1,50 corresponde a uma forma es

tável do hidratado.

o gel de tobermorita compreende não só este hidratado ,

mas uma série deles de composições continuamente variáveis, que

constituem um sub-grupo dentro do grupo das tobermoritas. A com-

posição do gel muda ao longo da hidratação, até atingir valoreses

, . , d ( 58) .. ' .tavel.s, e tambem mu a com a temperatura • Para gel.s l.nstavel.s,

como os obtidos nos primeiros instantes da hidratação, obse~varam-

- / .. '. 3 ( 56) ..:-serelaçoes CaO Sl.02varl.avel.Sentre 1 a , e para gel.s es-

táveis no intervalo entre 5-50°C, relações variáveis desde 1,39 a

1,73(59). A relação Cao/Sio2 de um gel de tobermorita depende da
- -'.~.'.

concentraçao da cal em soluçao que esta em eqUl.llbrl.ocom o sol~

do~ Várias observações relatam relações CaO/Si02 de 1,50 para to

bermoritas em equilíbrio com soluções saturadas de hidróxido de

'1 . (63-65)ca Cl.O •

° conteúdo de água no gel de tobermorita, conforme a rea

ção anterior, tem uma relação molar H20/Si02 também igual a 1,50.

d~:ter.minada experimental-

mente, mas há evidência de que é provavelmente a relação correta

, . ' ( 58)
de agua combl.nada, quando se satura a pasta com agua . A supeL

fície do gel de tobermorita é hidrófila, de forma que adsorve

água com facilidade e, parte da água adsorvida se encontra mais

for~emente ligada que parte da água de hidratação, de modo que

a separação completa entre os dois tipos é impossível. Quando se
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desseca o material, perde-se uma parte de cada tipo de água numa

extensão que depende do grau de secagem. Quando um gel de tobermo

rita, com uma relação C/S de 1,50, é submetido à secagem D (PH 02

0,5 ~m Hg, equivalente a pressão de vapor da água na temperatura

de sublimação do gelo seco, -78°C), a relação

, ... 1 O(66) ,e l~ge~ramente ma~or que, ,0 que leva a

para o gelo Se o mesmo material é submetido à

a pressao de vapor da água no' equiííbrio

H20/Si02 resultante

fórmula Ca3Si207. 2H20

secagem P(PH20-8UmHg,+
Mg(CI04)·2H20 +

resultante H20/Si02 é 1,40, que corres-

ponde ao gel de tobermorita Ca3Si207.2,8H20. Como experimentos

óe adsorção indicam que - 0,30 moles de água por 2 moles de sili-

- .' .. (58)
ca estao adsorv~dos, a formula para tal gel ser~a Ca3s~207"2,5H20 .

A pressões de vapores mais altas o gel de tobermorita tem ma~s

, b' d .' d .d (58) b .agua com ~na a e ma~s agua a sorv~ a . Mesmo entre as to ermor~

tas cristalinas, algumas de c~das menores podem ser derivadas de

. , , (57)
outras com ç:g.madasma~ores atraves de perda de agua . Por exem-

°
pIo, a tobermorita de 14 A (CaO/Si02= 1,50) se assemelha muito com

aquela de 11,3 Â com ,umaCamada-extra de moléculas de água colocada

I d· (57) . Ientre ~s c~das e ementares a Jacentes . De mane~ra gera, a

quantidade de água no gel hidratado, na pressão de saturação ou

, ,. , b' '. (58)em agua l~qu~da, e um tanto quanto ar ~trar~a .

2.5. SUPERFíCIE ESPECíFICA DO GEL DE TOBERMORITA

As superfícies específicas e composição dos geis de to-

bermoritas em pastas de C3S são similares àquelas das pastas de
'\ . (42 58 62) ,
c~mento Portland ' , . As part~culas do gel no estado seco

são compostas de lamínulasmuito estreitas conforme sugerem as

- (67) .-
observaçoes por m~croscop~a eletron~ca . A aval~açao da espes-

sura dessas lamínulas, que pode ser considerada como um múltiplo

da espessura 9as camadas elementares, conduz ao valor da superfície
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,f' 1( 58) d '. I' fespecl lca para o ge . No caso e tobermorltas crlsta lnas ar

temente dessecadas este valor pode ser estimado a partir dos da-

dos cristalográficos~ ° gel de tobermorita, no seu estado desse-

cado D(-ca3Si207.2H20), não dá linhas de difração de raios-X cor

respondente a dimensão c, a distância entre as camadas elementares.

- ".
Entretanto, das reflexoes das bandas hkO e poss~vel aval~ar os

. d' ....b' . (68) ,e~xos a e b o s~stema ortorrom ~co da tobermor~ta , e atraves

de medidas de densidades(66), é possível avaliar c-9,3 Â,o que

parece ser a distância de maior proximidade entre duas camadas ele

mentares, em virtude da reprodutividade deste valor para as tober

moritas bem cristalizadas e fortemente dessecadas, de onde

água inter lamelar foi expulsa(57).

toda

Com base nesses dados e considerando apenas a área das

duas faces laterais da lâmina, as superfícies específicas de lâmi

nas com espess'-lrade uma, duas e três camadas'elementares são

377 e 252 m2/g, respectivamente(58).

As superfícies específicas de geis de tobermoritas

755,

de

outras composições com diferentes relações CaO/Si02 foram

das de um modo similar por Kantro et al(59) que obtiveram a

guinte relação empírica

A = 865,O±42,9 - (354,7±39,9)(Cao/Si02)

ava Ii-ª.

se-

onde A é a superfície específica em m2/g. Esta relação indica que

o número de partículas com maior púmero de camadas elementares, e

portanto menor A, é aumentado com o aumento de cal na tobermorita.
\
Estes autores propõem as seguintes estruturas e composições para

as tobermoritas de duas e crês Camadas.
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~= 1.72
SI02

tr êsTobermorlta de

duas ca ma das

0;77 CoO.• I Si 02
2CoO 1_-------

SiOz t2CaO ----- ~

0'17 CaO+ r Si O2

Co o = 1,39
Si02

Tobermorita de

camadas

--------
------ -..-

~------

0,77CoO+ I Si 02
2 CoO

) 1.38 CoO+ 2 Si02
2 CoO

} 1.38 CoO+2Si02
2 CoO

0,77 CoO+ 1Si O2

Figura 2.2: Modelo estrutural e composicional para as tobermoritas
(59)

de duas e três camadassegundo Kantro et aI

(62) , ,
Powers relata um calculo analogo para a espessura das

lâminas, nas pastas hidratadas e dessecadas até o estado D, a

partir das observações por microscopia eletrônica de outros,e por

medida da superfície específica mediante adsorção de vapor de

água. Considera urnalâmina retangular delgada, com dimensões b, ~

e T de altura, comprimento e espessura,r~spectivamente, como o

protótipo para descrever o material coloidal, descritos pelos ob-

servadores da microscopia eletrônica como "conjunto de lâminas

planas", "lâminas delgadas", "folhas", "folhas enrugaàds", etc ..Sen

do a a superfície específica em área por unidade de volume ( a -

2 3 (62)
650 m /cm para uma pasta comum), tem-se

a bT+.R,T+ b.R, 1 1 1 =>T=3l(1+. =--+--+---
\ 2 b.R,T b T

T + T )[ A ]
b .R,

Estimando-se b = lOT e .R,=30<1lTdas micrografias eletrônicas, vem

o

T = 31(1 + 0,103) = 34 A
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indicando a espessura de 3 a 4 camadas elementares (-10 Â) para as

partículas coloidais, no estado seco D. Este cálculo não é signi-

ficantemente alterado se se despreza a contribuição das

da lâmina no cálculo da superfície específica.

arestas

2.6. REAÇÕES VOLUMÉTRICAS E POROSIDADE DAS PASTAS HIDRATADAS

. Segundo powers(23) a estrutura da pasta endurecida é com

posta, principalmente, pelo gel de tobermorita, cristais de hi-

dróxido de cálcio, resíduos do cimento original e resíduos de es-

paços originalmente preenchidos com água na pasta fresca, que cons

tituem-se os poros capilares. A porosidade capilar é máxima quan-

do a pasta é fresca, e mínima quando todo o cimento tornou-se hi-

,. , .. - ..
dratado, o que G poss1vel somente em determ1nadas cond1çoes 1n1-

ciais. A figura 2.3(23)ilustra a evolução volumétrica dos produ

tos de hidratação e da poros idade capilar em função do grau de hi

dratação, para várias pastas preparadas com diferentes relações

iüiciais em peso águQ./cimento (w/c).

Observa-se pela figura que o produto de lcm3 de cimento

3
requer pouco ma1S de 2cm de $paço para se formar. Quando esta

condição não é satisfeita, parte do cimento original permanece sem

hidratar. Quando o espaço disponível é maior, correspondente a

maiores w/c, a poros idade capilar se estabelece. Então duas espé-

cies de poros são distinguíveis: i) poros gel, que são caracterís

ticos da estrutura do gel de tobermorita, e ii) poros capilares ,

que representam os espaços não preenchidos pelo gel nem por outra

, "d d" (23) ,componente so11 a o s1stema . Quando a pasta esta saturada e~

tes poros estão cheios de água e influem na higroscopicidade do

sistema. O conteúdo de água é uma função da humidade ambiental.
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4

Posto fresco

2

-o
..,
Eu

33% hidTOtodo

CI 4
E

67 % hidralada 100 % hidralada

o
> 3

o
W/ C 0,2 o,~ 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

1'77.1 Cimen~o sem p;T;l;;l P~odulos_ derLL.I reagir t.{.(A.hldrolacao
OÁguacapilor

Figura 2.3: Evolução volumétrica dos produtos de hidratação segu~
(23)

do Powers ..

A porosidade,~ , da pasta endurecida se define como a fr~

ção do volume da amostra saturada, que está ocúpada por água eva

porável. Como a definição de água evaporável é de certo modo ar-

bitrária, a porosidade também o é. O volume de poros é definidoco

mo o espaço da amostra saturada, ocupado pela fração de água que

tem uma pressão de vapor maior que 0,5 ~mHg a 23°C (aqui inclui-

da água evaporável é apro

se a água quimicamente associada que se

)(62) ~ 1 'f'D . SuponQo que o vo ume especl lCO

desprende pela secagem

ximadam~nte 1, e sendo w , wt e wO, respectivamente, os pesos dae n

águ~ evaporável, da água total e da água não evaporável quando tQ

, . (62)
da a pasta este hldratada, tem-se

(wt - mwo) 1n ----
V
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onde m é a fração de cimento hidratado. Se c é o peso de cimento

original, então

We
c

wO
m-1L

c

Como w~/c é uma constante para determinado cimento,o grá

fico we/c versus wt/c é uma reta para qualquer valor fixo de m. A
o

intersecção com a abcissa vale m Wn. A figura 2.4 mostra 03 dados
c

experimentais para uma pasta típica de cimento para o qual w~/c =
( 62) . ". -

0,227 . O segmento AB se aJusta a ult~ma equaçao com m=l, o

que i~dica que a porosidade total, representada por we/c,varia so

mente com Wt/c, que por sua vez depende da relação inlcial em pe

so água/cimento, wo/c, registrada na escala superior

IS

1'4-'1'3

~'"'-.-,.'"
1'2

1'1

O2-----'~~~~~~----2--~-----------------------11 Ol6.",.0.1 4 0,./,.,.
,./

I L~_l. I I .l __ L-
O 0·1 0·2 0,3 0·4 0·5 06 01 08 09

wtlc

~ 03~.

"fie

O o·, 0·20304 OS Oli
I , I I) j i

0·5

0,4"

0·6'-

Figura 2.4: Dados experimentais sobre a poros idade de uma

~ (62)
t~pica de cimento, segundo powers .

pasta

"

O segmento OA representa um grupo onde m é menor que 1,

para o qual a porosidade da parte hidratada é uma constante. Isto

sign~fica que a quantidade inicial de água Wo não é suficiente pa

ra hidratar toda a massa C de cimento. O menor valor de wo/c que
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permite a hidratação completa é designado por (w /c)* e correso

ponde ao valor indicado no ponto A (igual a 0,38 para esta pasta).

o maior valor possível de m numa pasta que contém um excesso de

. , (62)
cJ.mento, sera

m* =

A poros idade correspondente ao ponto A é a mínima possí

vel para esta pasta com m=l, e é também a mesma estabelecida na

parte hidratada sobre qualquer ponto do segmento OA(62). Acima do

ponto A, teríamos espaços que sobrariam depois da hidratação com-

pleta, e que iriam constituir os poros capilares da pasta. Por

Vi + v (w /c)*c w o

(1-

= I -
~g

J.sso esta porosidade do ponto A, ~g' é considerada como a porosi-
. , ( 62)

dade do gel de Clmento e e dada por

o
wn
c

onde vh é o volume específico da pasta hidratada, Vi é o volumec c

específico aparente do cimento em água, e Vw é o volume específi-

co da solução aquosa na pasta fresca. Os valores obtidos para a

. (62)
pasta da flgura 2.4 ,conduz a

~g .= 0,28

( 62) .. -
Powers sal lenta que, mesmo nao tendo dados semelhan-

'tes para outros cimentos, existe uma série de razões relacionadas

com a similaridade das pastas, que permite considerar que nenhum

dos valores estimados para a poros idade do gel diferirá substan-

cialmente dos 28%.



- 20 -

2.7. FORMACÃO E ESTRUTURA DO GEL DE TOBERMORITA

Conforme sugerido anteriormente o material sólido do gel

de tobermorita dessecado até o estado D, se compõe de lâminas de

3 a 4_c.qmadas,elementares. Possivelmente, estas formas
-

nao podem

. - ( 3" 3produzlr estruturas tao densas 0,72 cm de solldo por cm de gel,

pois ~g -0,28), se forem agrupadas ao acaso, como por exemplo,pe

o, - d o o o d 1 - (62)Ia preclpltaçao e crlstals pequenos a partlr a so uçao . Pa

ra explicar a alta densidade observada, parece necessário conSl-

aerar que o processo se deve a um crescimento gradual nos espaços

disponíveis. Com este limite de espessura (3 a 4 camadas),o cresci

mento deve ocorrer principalmente nos extremos e nas arestas, e

pOde-se imaginar que esses crescimentos invadam a região inters-

ticial cheia de água simultâneamente em todas as direções. O va-

lor 0,72 corresponde à media entre o gel exterior e interior aos

., . d ' I d . ( 62) .contornos orlglnals as partlcu as e Clmento. Powers sallen

ta que provavelmente, hdja diferenças na composição química e,

possivelmente, algumas diferenças físicas entre os produtos inte-

riores e exteriores aos contornos dos grãos originais. Porém, com

dados baseados na permeabilidade das pastas que têm essa densida-

de, este autor argumenta que o gel de cimento interior e exterior

devem ter bastante uniformidade li.ca, e não estabelece, portan-

o , - (E~) - . -
to, dlstlnçoes entre eles. Taylor nao encontrou varlaçao com-

posicional no C-S-H, em pastas de C3S hidratadas por vários anos,

que pudesse corresponder aos chafuados produtos de hidratação ln-

ternos e externos, respectivamente.

Urna caracterização da estrutura de poros do gel foi dedu

'd . (24) h'Zl a por Dalmon et aI , em pastas completamente ldratadas de

C3S. através de medidas de adsorção de N2 e vapor de água. Estes

autores denominam a porosidade capilar relatada por powers(23) ,co

mo poros intergel, visíveis por SEM, e a porosidade do gel,propria
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d· , - " ( 24) ,mente ~ta, como poros 1ntra-gel,nao observave~s por SEM .A~n

da puderam classificar os poros intra-gel em dois tipos: i) um

tipo inter-cristalito (raio entre 6-16

1 d B 1(70) ")re ata o po r runaeur et a , e 1~

Â) semelhante o m..•.croporo

um tipo intra-cristalito

(raio < 6 Â) correspondente ao espaço intercamadas do modelo de

Feldman e Sereda(27). A figura 2.5 ilustra o modelo simplificado

para os poros do gel C_S_H(24), que é ~a realidade uma modifica

- (30)
çao do modelo de Feldman e Sereda .

porti.culo gel

poro
inter-
po rliculo
gel

(24)
Figura 2.5: Estrutura de poros do gel, segundo Daimon et al
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CAPíTULO 111

ESPALHAMENTO DE RAIOS X A BAIXOS ÂNGULOS (TEORIA)

3.1. INTRODUCÃO.. •

A intensidade de espalhamento de raios-X por um objeto

qualquer, de densidade eletrônica p, é definida em termos de um

vetor de espaço reciproco do objeto espalhador c~jo m6dulo é dado

por

h = 41T sen(E:/2)
À

(1)

onde E: é ângulo de espalhamento com relação ao feixe de raios-X

incidente e À o comprimento de onda da radiação utilizada (h =

21TE:/Àpara pequenos ângulos). A intensidade espalhada pelo objeto

pode ser separada em duas partes distintas(?l): urna que de~e da

estrutura interna do material, responsável pelo aparecimento de

difração nos n6s da rede reciproca, no caso de um cristal, e ou

tra que depende somente do tamanho e forma do objeto espalhador,

responsável pelo aparecimento de um pico central de intensidade,

correspondente à origem do espaço reciproco, ou a baixos ângulos.

O processo de espalhamento a baixo ângulo é caracterizado por uma

lei de reciprocidade, dando uma relação inversa entre tamanho do

objeto e ângulo de espalhamento. Assim, objetos pequenos a~resen-

tam largos domínios de intensidade espalhada a baixos ângulos en-

quanto que objetos grandes, estreitos domínios. Este pico central

"depende, então, somente do tamanho e forma externa do obj eto e não

de sua estrutura interna. Se o corpo é amorfo, tal domínio ocorre

somente em torno da origem do espaço rociproco do objeto, enquan-

to que ele se repete e~ volta de cada n6 da rede reciproca, no ca

so de um cristal perfeito.
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A largura do pico central pode ser avaliada a partir das

dimensões do objeto, D, e acima de um determinado valor de h =

= h - 2n/D, a intensidade praticamente se anula. Experimentalmenm -

te, pode-se medir a intensidade espalhada até um ângulo mínimo pró

ximo de 00, E , sem que o feixe direto mascare os resultados. Eso

te limite depenJe da colimação do aparelho, mas um valor comum é

o 0-1. -
EO = 0,18 , corresponde a ho = O, 0128A ,quanc.o a radJ.açao K a.Cu

é usada. Nessas condições é possível estudar o espalhamento de

partículas com tamanho de até -500 ~.

3.2. HETEROGENEIDADES ELETRONICAS E ESPALHArffiNTO

Partículas ou heterogeneidades eletrônicas de dimensões

coloidais apresentam espalhamento de raios-X a baixos ângulos. Se

o sistema é estatisticamente isotrópico, isto é, as partículas es-

tão, em média, orientadas ao acaso, então a intensidade observada

- h - (72)depende somente do modulo de e sera dada por

I(h) = J 4nr2 p2(r)

sen hr
hr

dr (2)

onde p2(r) é a função de auto-correlação da densidade eletrônica

do sistema definida por

p2 = J J J P (r I ) P (r I - r)dVI
(3 )

onde a integração é feita ao longo de todo o volume da amostra ma

croscópica.

Se nao existe ordem a longo alcance (como contra exemplo

a estrutura cristalina), então é conveniente redefinir a função

ce auto-correlação em Lermos da flutuação de densidade eletrônica:

n(r) = p(r) - p (4)
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onde p é a densidade eletrônica média da amostra. Assim a nova fun

- - -(72)
çao de auto-correlaçao sera :

-2
Vp ( 5)

-2
O termo Vp , pela transformada de Fourier, corresponde ao espalh~

mento da amostra macroscópica, completamente inobservável na re

gião comumente acessível às medições de SAXS, e portanto, a inten

sidade observada da equação (2) fica inalterada se se substitui

p2 por ~2. Na equação (5) está implícita a definição da chamada

função de correlação y(r), que é a média, calculada para todo o

volume, do produto de duas flutuações de densidades eletrônicas se

paradas pela distância r, dada por:

y(r) = <n(r')n(r'-r»

com

-2
n = Vy (r)

Desse modo, a equaçao (2) toma a forma geral

( 6)

(7 )

Joo 2I(h) = V 4nr y(r)
o

senhr
hr

dr ( 8)

que, pela transformada de Fourier inversa, leva a

Vy(r) =
sen hr
hr dh ( 9)

A função y(r) tem as seguintes propriedades:

y(O) = n2 (10)

y(r) -+ O para r ~ D (o tamanho das heterogeneidades)(11)
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Pelas equações (9) e (10) obtem-se

fX)h21 (h)dh
o

(12)

o que mostra que a integral da intensidade sobre o espaço recípr~

co e diretamente relacionada com a média quadrática das flutua-

çoes de densidade eletrônica, independente da forma estrutural ou

do grau de subdivisões que as heterogeneidades se apresentam. Por

isso, essa integral é denominada lIinvariantelle indicada por

(13 )

3.3. ESPALHAMENTO POR UM CONJUNTO DE PARTíCULAS

Considere-se um conjunto de N partículas idênticas, de

densidade eletrônica constante p, diluídas numa matriz com densi-

dade eletrônica uniforme p • Conforme discutido no parágrafo anteo -

rior, apenas a heterogeneidade 6p = (p -p ) será relevante para oo

espalhamento. Se as partículas estão suficientemente afastadas

uma das outras e têm orientacões ao acaso, então a intensidade to.
tal espalhada será N vezes a intensidade média, calculada para to

das as orientações possíveis, de urna única partícula

independentemente.

espalhando

O poder de espalhamento por partícula, 1l(h), pode ser

tratado através da função de correlação y(r) definida na equaçao

(6). Como, neste caso particular, a diferença de densidade eletrô

nica 6p é constante, convém separar y(r) em duas partes:

2
y (r) = (6p) Y (r)o (14)

onde y (r) relaciona-se somente com a geometria da partícula e temo
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propriedades análogas a y(r), ou seja:

y ,(O) = 1o

yo(r) -+-0 para r ~ D (a dimensão da partícula)

t:; mais intuitivo definir y (r) comoo

<V(r»
V

(15)

onde V(r) é o volume comum formado pela intersecção do volume V

da partícula com ele próprio quando deslocado de r numa dada dire

ção (Figura 3.1). O símbolo <> significa o valor médio calculado

para toda a orientação possível de r.

Figura 3.1. Volume de intersecção V(r) da partícula quando deslo-

cada de r.

Equivalentemente, y (r) pode ser relacionada com uma funo -

çao de distribuição de cordas G(i) (72) tal que, G(i)d~ é a proba-

bilidade de que uma "corda" cortando a partícula, escolhida ao aca

so, tenha comprimento entre i e i -:-di. Como para cada corda com

i > r, um pedaço (P--r) está contido em V(r) (veja ri;ura 3.1), ~,
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equação (15) pode ser substituída por uma integral sobre a distri

, . - (72)
DU1Ç~O de cordas :

com

'Yo(r) =
1
I fD {-C-r) G (i) dir

(16 )

I = fD iG(i)di
o

(17)

A equaçao (17) define um valor médio sobre a distribui-

çao de cordas, que se relaciona com outros parâmetros geométricos

obtidos através da intensidade medida.

Desse modo, a equação (8) torna-se

2 ID 2= (6p) V 4nr 'Yo(r)
o

sen hr
hr dr (18)

onde V agora é o volume da partícula . 'Y (r) pode ser obtida pelao

transformada de Fourier inversa:

Ainda, observa-se que

sen hr drhr ( 19)

pois,

(20)

(D

J

o

2
4nr 'Y (r) dr = Vo (21)

.- ...• .,. -
onde 6n e o excesso de eletrons na part1cula com relaçao ao mese

mo volume na matriz.
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Para o invariante, tem-se

°1'= fooh2I1(h)dh = 2n2(6p)2V
o

que combinado com (20) resulta

(22 )

(23 )

Existe ainda, uma aproximação gaussiana para a parte ce~

traI da curva de espalhamento, conhecida como lei de Guinier(73) ,

válida para pequenos valores de h, cuja forma e

(24)

e que fornece o "raio de giro",

sa da partícula, definido por

R , com relação ao centro de masG

= (25 )

o gráfico Q.n I (h) vs. h2 é uma reta na reqião h-->O, cuja inclina

çao conduz ao valor de RG.

Um afastamento da lei de Guinier sempre ocorre quando as

partículas não são idênticas em tamanho, não estão orientadas ao

acaso, ou ainda, não estão suficientemente afastadas umas das ou-

tras, isto é, com alta concentração delas. No último caso, ocorre

interferência entre as ondas espalhadas pelas partículas indivi-

duais, a·qual é mais acentuada na região onde a aproximar.ão deGui~ -
nier é feita. Nestas condições, a lei de Guinier não é mais apli-

cável e qualquer parâmetro que venha a ser medido através de (24),

como o raio de giro, não tem o significado físico a ele atribuído.

Volume e raio de giro não são os únicos parâmetros que ~

racterizam o tamanho das partículas e que podem ser obtidos a par
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tir da curva de espalhamento. Define-se o "comprimento de correla

ção", lc' como a largura média da função de correlação, e que po

de ser expresso em termos da distribuição de cordas que aparece

- (72)
na equaçao (16) :

f = 2 fDy (r)drc o
o

= l2-l~ (26 )

Em oatras palavras, l ~ o peso m~dio de l. Isto equivale a trac

çar linhas através ce todos os pontos em todas as direções, e o

valor médio das cordas assim obtidas ~ igual a l .c

Para encontrar 1 a partir da curva de intensidade, poc
de-se partir da equação (19):

Yo (r) = sen hr dhhr

Multiplicando por 2 e integrando ao longo do espaço em r, vem

fazendo hr = w, tem-se

l =c
sen w

w dw hIl(h)dh

A integral em w é igual a TI/2 e portanto,

1
- 2

2TI(lip) V ro hIl (h)dh
a

(27)

Usando (22) para eliminar (lip)2V e fatores adicionais, vem
00

(00

Ia hIl (h)dh J a hIl (h)dhi
= TI --- = TI (28 )

c
fooh2I(h)dh °1a 1
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V, RG e f são oarâmetros relacionados com ac - oarte.•. cen

traI de I(h) e são característicos das "dimensões" das partícu-

Ias, e por isso deno~inados parâmetros integrais (72). Há uma ou-

tra aproximação válida para h+oo, correspondente à região assintó-

tica de I(h), e relacionada com a estrutura fina das nartículas.

Ela é conhecida como lei de Porod e conduz ao valor da superfície

da partícula. A lei de Porod é melhor entendida pela análise da

função de correlação yo(r) no limite r+O que, pela reciprocidade,

corresponde à região de Porod. No limite quando r+O, o volume V(r)

da equação (15) difere de V apenas pelo valor da superfícieda paE

ticula, 5, vezes o pequeno deslocamento r. Quando mediado para to

da orientação possível de r, surge um fator 1/4 e pode-se escre

ver(72) :

<V(r» O

1
(29)

= V - -- 5r
r+

4

ou
yo(r)r+O

1 5
(30)

= l-----r
4 V

o coeficiente de r da equaçao (30) relaciona-se em t da equaçao

( 1 7 ) po r (7 2) :

1 s-4-" =-1
"l

ou I = 4 V
S (31)

A substituição de (30) em (18), com a condição de r+O,

conduz à lei de Porod que pode ser expressa em termos da intensi-

., (72)
dade observada para h+oo :

lim Il(h) = (~p)2V
h+oo

8n

I (32)
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Usando a equação (22), e tendo em mente que a contribui-

(33)
Q

= 11'

s
v

ção de diferentes partículas se somam, vem

lim I (h) . h 4
ti-+«>

Assim a superfície específica da partícula pode ser determinada a

partir do diagrama de espalhamento somente.

A lei de porod é válida para partículas de quaisquer for

mas,tamanhos dissimilares e também para sistemas com alta concen-

tração de partíCUlas, desde que orientadas ao acaso e que hD » 1

para dimensões D da partíCUla. Schmidt et alo (74) têm encontrado

que, na prática, a equação (32) é totalmente satisfeita quando

hD. ~ 3,5
mJ.n

(34)

onde Dmin i il menor "dimensão" do sistema de oartIculas.~

Evidentemente, o gráfico I(h) •h4 vs. h4, ~or exemplo,

tende a um valor constante na região de Porod que conduz ao valor

de S.

Desvios sistemáticos da lei de Porod devem ocorrer quan-

do existem flutuações de dens~dade eletrônica no interior das paE

tículas ou da matriz (desvio positivo) ou quando a interface nao

é bem definida (desvio negativo) (75). NO caso de desvio positivo

com flutuações na matriz, sem nenhuma correlação com as interfa

ces das fases, a intensidade ~0rrespondente se adiciona àquela do

sistema ideal de "duas densidades", dev~ndo resultar em(75):

lim :((h)
a

(35)=--+b
h-+oo

h4 T

lim I(h)

a bB

(36)
=--+--

h-+oo

h4 h

b
lim I(h)

a \J
(37)=--+--

h-+oo

h4 h2
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para flutuações tridimensionais, bidimensionais e unidimensionais,

respectivamente, onde

2
a = 2rr(flp) S (38 )

e os bis são parâmetros associados às magnitudes das flutuações.

Flutuações .bidimensionais ainda não foram observadas em

sistemas reais. As flutuações tridimensionais ou unidimensionais

~ ~ , <1 4 2
Podem ser "estudadas atraves do graflco l(h)h vs. h ou h, res-

pectivamente. Nos dois casos uma relação linear é esperada na re

gião de Porod, cuja inclinação é igual a b (parâmetro de flutua

ção) e o intercepto em h = O conduz ao valor de a (parâmetro de

superfície) .

3.4. ESPALHAMENTO POR PLACAS E AGULHAS

Se as partículas têm características peculiares apresen-

tando uma de suas dimensões relativamente menor do que as outras,

como no caso de placas ou agulhas, então é possivel separar a in-

tensidade espalhada em dois fatores: um correspondente às grandes

d' - ~ d' - d ... 1 (72,76)lmcnsoes, e outro, as pequenas lmensoes as partlcu as .

No caso de um bastão de comprimento L e área transversal A, esta

- (72 76)
separaçao resulta em ' :

II (h)

TI

= L - I (h)h c (39)

onde I (h) é a função de intensidade da seção transversal sozinha.\ c
Para uma placa de espessura T e área lateral B, tal separação re-

lt (72,76)su a :

(40)



onde It(h) é a função de intensidade correspondente

somente.

,
a
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espessura

A aproximaçao equivalente à lei de Guinier (~ção (20)),

para h70, pode ser feita aqui nas equações (39) e (40) paraas fun

çoes Ic(h) e It(h). Para agulhas, tem-se(72,76)

Il(h) = L
TI

h (41)

onde Rc é o raio de giro da seção transversal dado por

R2

fr2dv

c (42)
=

c fdV

onde r é d2finido perpendicularmente ao eixo longitudinal passanc -

do pelo centro da agulha. Para um circulo de raio R , por exemplo,o

Rc = Ro/~ . Para placas, a aproximação equivalente é(76):

I I (h) (43)

onde Rt é o raio de giro da espessura dado por

2
R2

=
frtdV

t
fdV

(44)

onde rt é definido perpendicularmente ao plano longitudinal pas-

sando pelo centro da placa. Rt = T/~ para placas de espessu

ra constante •

. ~ lei de porod só permanece inalterada, na sua forma, p~

ra tais sistemas quando a parte assintótica da função de intensi-

~ ,- > (73,74) ~ , -dade esta nu~a reg~ao onde h € - 3,5 onde € e a d~mensao

pequena da particula. Nos casos onde h é grande comparado com l/L

(das agulhas) ou com l/~ (das placas), mas pequeno com relação

a l/c, a função intensidade decai com as leis h-I e h-2, resgecti

vamente, para agulhas e placas(73).
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Através das extrapolações 1c (O) = [J: (h) hJh+O e 1t (O) =

- []:(h) ·h2Jh+O e do invariante determinado para a partícula intei

ra, como na equaçao (22), ~ posslvel obter express5es an&logas ~

equação (23) para a &rea da seção transversal das agulhas ~ para a

espessura-das placas. Assim tem-se(76):

[I (r.) •hJh+O
A = 21T

Q

e [I(h).h2Jh+O
rp = TI

Q

...

(45)

(46)

para agulhas e placas, respectivamente.

Um desenvolvimento interessante ocorre quando a dimensão

menor das partlculas é infinite~imalmente pequena enquanto que

as outras são bastante longas. Para agulhas nesta categoria, afun

ção de intensidade será(73):

1(h)
2

h7L ~i (h L) -
l-cos

hL h·L ] (47)

onde Si (x) = IX sen x dx/x. Quando h+oo, :.1 integral tende a TI/2 e,

portanto, estaO função cai assintoticamente com h-1 através da apro

ximaçao:

lim I (h)
= (flp)2V2

I h:r,

-
h2:2 J (48 )h+oo

ou

. 2 22 tn 2l

(49)
llm 1(h).h = (flp) V --- h - ---2-

h+oo L L
..J
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Mas, por outro lado, qüando L~oo a equacão (47) se reduz ao espa. -
lhamento de uma estreita e longa agu1ha que é a mesma da represen

tada pela equação (49), com L~oo. Ou seja:

lim I(h) ·h2 = (6P)2V2
L~oo

rr

L h (50)

Esta equaçao corresponde a urna reta através da origem no gráfico

I(h) h2 vs. h, cuja inclinação leva a uma grandeza especifica por

unidade de comprimento.

No caso de uma placa em forma de disco com espessura in

finitesimalmente estreita, diâmetro 2R e, portanto, área B =rrR2,

a funcão de intensidade será(?3):~

(51)

~ - a
onde Jl(x) e a funçao de Bessel de 1- ordem. Da mesma forma, ~uan

do h~oo, a função cai assintoticamente com h-2. Para B~oo, a equa

ção (51) se reduz ao espalhamento de urna placa longa e infinitesi

malmente estreita, resultando

ou

1im I (h) •h 4 = ( [<, p) 2v2
B~oo

(52)

(53 )

que e a equaçao de urna reta através da origem no gráfico I(h) ·h4

vs. h2, cuja inclinação, K, leva a urna grandeza específica por uni

dade de área

K =
2rr
B

(54)
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Dividindo (54) por (22), obtem-se

K . _ V
Q - 'TTB

ou K

T:;:;'TTQ
(55 )

que e a mesma da equação (46) exceto que aqui o valor de K pode

ser obtido em qualquer ponto da curva I(h) 'h2 :;:;K e particularmen

te para aquele extrapolado em [I(h)'h2Jh+O :;:;K. A dificuldade

maior é a obtenção de Q para o qual a intensidade deve S8r medida

até valores altos de h para cumprir a lei de porod para a pJ.rtic~

Ia inteira, isto é I (h) CI. h-4.

3.5. ESPALHAl'1ENTO POR UM SISTEHA DENSO DE DUAS FASES

Consideremos um sistema composto de duas fase8 diferen

tes com densidades eletrônicas PI e P2 ocupando, respectivamente,

as frações Ql e ~2 do volume total V. Tal sistema está esquemati

zado na figura 3.2, e caracteriza-se por apresentar a mesma ordem

de grãndeza nos valores das "dimensões" associadas às duas fases

(fI e f2 da figura) .

Figura 3.2. Sistema denso de duas fases com duas densidades e1e-

t.conicas caracterizadas pelas dimensões !lI e !l2' res

pectivamente
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A d . d d 1 .... "d' - d ... (72)enSl a e e etronlca me la p eSS8 slstema e

+ ~ p
2 2

(56)

e o valor da flutuação na fase 1, torna-se

enquanto que na fase 2,

(57)

( 58)

l\ssim,os valores quadráticos médios nas respectivas fases sao

2" . 2 2 2 21

n1 = (Pl - P2) (1 - ~1) = (p1 - P2) (1-~1) )

(59 )
- 2 2 2 2 n2 = (Pl - P2) ~l = (Pl - P2) ~l2

Fazendo a média no volume inteiro, obtem-se(77)

Finalmente substituindo n2 na equação (12), vem

fOO -

2 2 2
Q = h I (h)dh = Vn 2TI =

o

(61)

que é a mesma da equação (22), exceto pelo fator ~1~2 multiplican

do e por V, que agora é o volume total da amostra.

A intensidade espalhada por este sistema é a mesma dada

pela equação (8) com y(r) definido por (6). Convém estabelecer a

relação entre y(r) e yo(r) a qual tem uma definição clara, naequ~
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ção (15), quando se trata de um conjunto de particulas. Aqui elas

se relacionam através de(72):

e a intensidade espalhada pelo sistema todo será:

sen hr

hr
dr (63)

mee

y (r)o

relaciona-se com a probabilidade de que cer:toçonto, localizado a uma

o significado da função de correlação y (r) aqui,o

nos intuitivo do que para uma partícula. De um certo modo,

distância r deuro çonto fixo ocupado .pela fase 1, esteja também

.na fase ,1,. -Aqui,. yo (r) pode assumir valores negativos também,

enquanto que isso é impossível para urna partícula. O conceito de

tamanho e forma ainda pode ser aplicado a este sistema, mas num

senso diferente do que para partículas. Por exemplo, dos parame-

tros integrais (V, RG e ~c)' somente ~c é nouco afetado p'elos va

lores negativos de yo(r) e é o único que, em muitos casos, ainda

represe:1ta uma boa medida do "tamanho" das hetecogeneidades'

. (72) O . d ." - t .... I dnlcas . ralO c glro e o parame ro malS sens~ve e

cletrô

todos

eles porque a sua definição está intimamente ligada ao conceito

de partícula e ao correspondente y (r), e por isso sua utilizaçãoo

deve ser reservada somente aos sistemas de partículas (72) .

A lei de Porod, expressa pela equação (32), que relacio

na a inclinação final da função intensidade, a superfície da par

tícula e a corda média l, permanece essencialmente válida para e~

te sistema denso de duas fases, uma vez que somente a estrutura

da superfície é àe importância neste contexto. Como a superfície,

neste caso, pertence igualmente à região 1 e 2, uma pequena modi

ficação na equação (31) é necessária para que S seja a meS~ia, in-
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dependente se se escolhe a fase 1 ou 2 como a responsável pelo

espalhamen~o, de acordo com o princípio de Babinet(72). Isto pode

ser feito definindo as cordas médias tI e t2, das fases 1 e 2 res

pectivamente, conforme a figura 3.2, calculadas para todas as ori

entações possíveis, de tal forma que a equação (31) possa ser apli

cada à qualquer uma das fases com os volumes correspondentes V~l e

V~2. Assim tem-se(72):

v- V (64)II = 4 -s- ~l
.l =4-~, 2 S 2

A conecçao de II e l2 com l da equação

(31)eusado em

(32), entretanto, tem que ser modificada de forma que este parâme-

tro relacione-se com as duas regiões de uma maneira simétrica, e

mantenha o mesmo significado para yo (r), isto é, na região de Porod,

Por exemplo, y (r) O = 1 - r/I. Isto leva à introducão de um cero r+ ~

to valor médio, 2, das cordas médias II e 12 tal que:

v
s ou (65 )

Nessas condições a inclinação final permanece essencial-

mente a mesma daquela derivada para partículas, ou seja

lim I(h)
h+oo

81T

I
17 = (6p) 2

21T S
·-4'---h

(66)

exceto que aqui S representa a superfície total de interface e V

o volume total da amostra, enquanto que na equa~ão (32) essasgranJ _

dezas são os respectivos valores por partícula.

utilizando-se do invariante da equação (61), vem

lim I(h) ·h4
h+oo

Q
(67)
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o que novamente possibilita a determinação da superfície específ~

ca da interface, através da função de intensidade somente, desde

que a fração de volume de uma das fases seja conhecida.

Embora a equaçao (67) seja praticamente a mesma daquela

correspondente a do sistema de partículas, pode surgir uma difi-

culdade séria em virtude da definição de S no caso de duas fases.

.PQde-se imaginar partículas tão empacotadas, ou uma substân-

cia contendo poros ou fendas de diâmetro tão pequeno, que parece

duvidoso se essas flutuaç6es trazem alguma contribuição para S ou

não. Se tal estrutura fina está presente, deve-se esperar que o

valor do limite da equação (66) aumente com h, em vez de ser cons

tante. O tratamento para obtenção de S é semelhante ao descrito

anteriormente para os desvios sistemáticos da lei de porod, exce-

to que, aqui, espera-se que, de certa forma, o valor de S de-

penderá da resolução com que o sistema é observado, isto é, até

que valores de h, a intensidade é medida.

3.6. FUNÇÃO DE CORRELAÇÃO PARA SISTEMA LAMELAR DENSO

Um caso particular de sistema denso de duas fases com

duas densidades eletrônicas é aquele composto por lamel~s (PI) i~

tercaladas por espaçamentos (P2) num arranjo não exatamente perió

dico como num cristal. A função de correlação do modelo lamelar é

uma função tridimensional no espaco real, porém seu valor varia 50. -
d· - d' - I (78)mente na l.reçac x, a l.reçao da espessura das 1ame as , e sua

componente nesta direção é designada por Y1(x). A função de corre

lação em UI:ladimensão pode ser obtida a partir da intensidade de

11 ., ~. ~ d (í 8)espa .1amento por um me1.O l.sotrop1.coatraves e :

JOOI(h)h2 cos(hx)dh
Q

fooI(h)h2dh
o

( 68)
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A função Yl(x) pode ser calculada para sistema lamelar

ideal, a partir da fração de volume ~ das fases, para o caso es-

tritamente periódico; e também nos casos onde o sistema apresenta

uma função distribuição de distâncias entre lamelas e espaçamen

tos(78). A forma geral de YI(x) é mostrada na figura 3.3 (extraí

da de o. G~attere o. Kratky, pg. 449(78)).

r,

t

-<I> 0\"
~ - --x

Figura 3.3. Função de correlação em uma dimensão YI(x) b~

seada no modelo lamelar ideal (~= 0,2) para d,!,

ferentes larguras da função distribuição de

distâncias entre lamelas e espa~amentos. (a):

estritclmente periódica; (b) e (c): largura nao

nula da funcão distribuicão de dis~~ias. S8n~ ~ .

do crescente de (b) para (c).

A posição do primeiro máximo da figo 3.3 corrcsponde a

distância (D) entre as lamelas. Este pico torna-se mais difuso a

medida que as larguras das funções distribuição de distâncias la-

mela-Iamela e espaçamento-espaçamento aumentam. Se entre X e Y (f,!,

gura 3.3), Yl atinge um valor negativo constante, então este v~

lor vale -r/J / (l":'"~),onde r:p é a fração de volume de uma das fases(78).

Se, como na curva (c) da figura 3.3, ocorre um valor mínimo em Y1

(y ,") em vez do valor c~nstante da região horizontal, então y .m1n m1n
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é apenas uma indicativa da mínima fração de volume ~I de uma das

fases, através de(78)

Ymin = -~'/(l-~') (69)

A primeira derivada de Yl(x) na origem é não nula e va

le( 78) .

-(dyl(x)/dx)x=O = l/~(l-~)D (70)

Esta inclinação relaciona-se com a inclinação de Yo(r), a função

de correlação da partícula intei~a, em r=O através de(78):

=
(1/2) (dyl/dx)x=O (71)

e através das equações (30) e (65), obtém-se

-(dyl/dx)x=O =
1

2~(I-~) ( ~ )
(72)

Comparando (72) com (70), conclui-se que o valor de (S/V)

e igual a 2/D numa estrutura lamelar ideal.

3.7. UNIDADES RELATIVAS

Freqüentemente, as medições de SAXS são realizadas em uni

dades relativas. Nas seções anteriores tem-se salientado que os

parâmetros associados à estrutura podem ser obtidos a partir da

função intensidade somente, desde que se utilize da propriedade

integrada Q. O iDLervalo medido se estende desde um valor mínimo,

hl, até :lm valor máximo, h*, enquanto que a int0gral e
definid<:1

entre O e 00. Normalmente entre O e hl utilizao-se uma extrapolação
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exponencial, do tipo lei d(> Guinier, e entre h* e 00 usa-se a ex

trapolação pela lei de porod. Assim a equação (13) pode ser escri

ta:

(h* ? a
= j I (h) h - dh + tl

o *
(73)

onde a = lim I(h) 'h4 é o mesmo da equação (38).
h+oo

convém ressaltar que, no caso de haver flutuaç6es de den

sidade eletrônica, o parâmetro a é obtido corno descrito anterior-

mente, enquanto que para a integral Q, é necessária a

do termo de flutuação da intensidade medida.

3.8. CORRECÃO PELO PERFIL VERTICAL DO FEIXE
Â

subtracão~

As equaçoes apresentadas para a intensidade espa~ I(h)

são válidas para um feixe puntiforme. Se o feixe tem uma colima-

çao linear, então uma distribuição de intensidade, w(t), ao longo

de sua altura, descrita por urna variável t do espaço recíproco,

é esperada em função da colimação. A intensidade espalhada obser

vada, J(h), será então o resultado da contribuição de todo espa

lhamento procedente da amostra banhada por este feixe, e será da

da por(73)

'00

J(h) = (' I[(h2 + t2)1/2lw(t)dtJ . J
-00

(74)

" Se I(h) for gaussiana, corno na lei de Guinier, entãoJ(h)

também o será, pois

2 2 2 2
= A exp (-a h )exp (~a t ) (75)
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e,

2 2 f+oo 2 2J('h)=A exp(-a h ) -00 exp(-c, t )w(t) dt

o que deixa a curva lnJ(h) versus h2 com a mesma

origem tornando a lei de Guinier inalter~dao

(76 )

inc1inaç ão na

Se I(h) segue a lei de Porod, então pela (32)

e,

a

[(h2 + t2)1/14 --
(77)

f+ooJ(h) = 2a 22w(t)dt
-00 (h + t ) (78)

que depende, portanto, do perfil utili~adoo Um tipo particular de

colimação é aquele onde w (t) é constante l~ igual a 1, por normali

zação, dentro do intervalo O~ltl~tLI' tal que I(h) tende a zero

para h > tL1, satisfazendo as condições de um feixe "linear e infi

nito"(73) o Nestas condições, (78) torna-se

(79)

onde, por definição

a = lim J(h) oh3 = -;- a = ;- lim I(h) oh4
h-r<>o h~o:>

e portanto pela equação (38),

(80)

(81)
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Ainda pOde-se demonstrar(?3) que

(00 _

= (1/2) J hJ(h)dh
o

(82)

onde, por definição

-
hJ(h)dh (83)

Substituindo (83) em (61), por exemplo, vem

e de (81) e (84), vem

(S/V) = 4cp (1 - cp) ã/Q

que é equivalente à (67) para feixe puntiforme.

(84)

(85)

Substituindo (80) em (53), usando a definição (38), obtem

-se:

e a equaçao (55) torna-se, para feixe "linear e infinito",

T = 4 R/O

onde

é equivalente à (84), exceto ~ue para partícula.

(86)

(87)

( 88)
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No caso de haver flutuações de densidade eletrônica, a

aproximaçao "linear e infinito" só pode ser usada para o caso de

flutuações unidimensionais(75) , resultando em

J (h) (89)

- 3 2
A curva J(h).h versus h tende a um comportamento linear, na re-

gião de Porod, cuja inclinação dá b e o intercepto em h=O conduzu

ao valor de ã. Para flutuações bidimensionais e tridimensionais

a aproximação "linear e infinito" não pode ser usada(75). Entre

tanto, conhecendo-se a função real de transmissão w(t) , pode-se

estudar tais flutuações através dos gráficos J(h) .h3 em função de

f+ooh3 -00 [w(t)f(h2+t2)1/2Jdt e de h3, para flutuações bidimensionais

e tridimensionais, respectivamente (75) . Em ambos os casos, espera

-se urna relação linear na região de porod cuja inclinação dá o p~

râmetro de flutuação e o intercepto em h=O conduz ao parâmetro
-a

de superfície. Por exemplo, para flutuações tridimensionais nes-

tas condições, tem-se

(90 )

Um caso também particular de correção pelo perfil verti-

cal do feixe ocorre quando w(t) pode ser aproximado por urna gaus-

siana definida por um parâmetro p, tal que

(91)

com

(92)
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Para tal perfil, Schmidt(79) desenvolveu um método numérico comp~

tacional para convertero valor medido J(h) no valor I(h) que se

ria obtido se um feixe puntiforme fosse utilizado. Nestas condi

ções, depois da correção pelo perfil vertical, as equações corres

pondentes a I(h) poderiam se~ utilizadas normalmente.
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CAPiTULO IV

MATERIAIS E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO SILICATO TRICÁLCICO

As amostras de C3S utilizadas neste trabalho foram cedi

das pelo Centre d'Etude et de Recherches de 11Industrie des Liants

Hydraulique, Paris, França. O material recebido foi então carac-,

terizado com relação à sua cristalinidade e tamanho de grãos do

,
po.

Quonto à cristalinidade, a tabela I: mostra que o C3S

recebido cor~esponde ao material sintético e estável catalogado

sob n2 17-445 no Inorganic Power Diffraction File(80) .Algumas li

nhas de difração mais intensas desse material aparecem na tabela

juntamente com algumas linhas do pó recebido, medidas através de

urna câmara de Guinier.

A avaliação do tamanho dos agregados que compoem o
,

po

foi feita através de análise por microscopia eletrônica de varre

dura (técnica descrita adiante) de pulverizações superficiais

sobre o porta amostra do microscópio. A estatística, feita sobre

várias fotografias, forneceu um tamanho médio dos agregados de

L = 14 ~m com um desvio padrão de a = 7 ~m.

4.2.PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA HIDRATAÇÃO

Todas as pa~tas foram preparadas a partir de água desti

lada p C3S numa proporçao em peso água/sólido = w/c = 0,5. As

adições de CaC12 e sacarose foram feitas em solução para garan

tir uma melhor distribuição do soluto na pasta. Partiu-se de so-

lução 2% em peso de CaC12 e 0,02% de sacarose, o que resultariam
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em pastas com 1% de CaC12 e 0,01% de sacarose, respectivamente,

depois da mistura com o C3S.

TABELA 11 - Difração de raios-X do silicato tricálcico

C3S [Fila 17-445 do In.Power Diff.

File]

materialrecebido (valor medido)

o

o

I/I (%)
d(A)I/I (%)d(A)

o
o

4

11,0

12

5,97

12

5,9555,95

12

5,93

10

3,8953,90

60

3,0660 3,06

5S

3,0450 3,04

65

3,0250 3,02

25

2,98652,989

18

2,974

20

2,9665 difusa2,971

100

2,789100 2,791

70

2,767702,769

65

2,754702,757

60

2,736702,739

60

2,619

90

2,613100 difusa2,617
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As amostras foram moldadas em forma de finas placas (-0,1

mm de espessura), por causa dos estudos subsequentes por transmi~

são de SAXS e QXDA, seladas com mylar e graxa para vácuo sobre um

suporte adequado com controle de temperatura. O controle de tem-

peratura foi feito através da circulação de água termostatizada e

monitorado por termopar cromel-alumel. As temperaturas registra-

das estão dentro de ± lOCo Com esta montagem, os estudos por SAXS

e QXDA foram realizados "in situ" ao longo do tempo de hidratação.

4.3. CARACTERIZACÃO DOS PRODUTOS DE HIDRATACÃO

4.3.1. DIFRACÃO DE RAIOS-X (ANÁLISE QUALITATIVA)

A evolução das componentes cristali~as durante a hidrata

çao du C3S foi acompanhada através da análise das linhas de di-

fração de raios-X medidas numa câmara de Guinier não simétrica

(descrita adiante). A tabela 111 mostra a identificação do conjun

tu de linhas medidas para o sistema C3S + água (w/c ~ 0,5), com

340 h de hicratação. Como referência, inclui-se a raia mais ln-

tensa do Si metalico na tabela.

As novas linhas que surgem com a hidratação correspondem

àquelas do hidróxido de cálcio (C-H), e realmente nenhuma linha

bem definida pode ser atribuída à fase C-S-H, confirmando o seu

carater de pobre cristalinidade.

Dos produtos de hidratação o C-S-H não é cristalino e o

Ca(OH)2 tem uma fração adsorvida em forma não cristalina.Bentur e

~erger(3) encontraram valores diferentes para a quantidade de

Ca(OH)2 formada na hidratação de cimentos, quando analisada por

QXDA e por processo de extração, sendo maior no último caso, reve

land9 a existência de algum C-H adsorvido na forma de íons Ca++

e (OH)-. Não parece, portanto, conveniente usar exclusivamente as



- 51 -

llliliàSdo Ca(OH)2 para determinação da quantidade de reaçao ocorr~

da. O estudo por QXDA foi então realizado pela análise da dimi-

nuição de um conjuntó de linhas do C3S anidro com o processo de

hidratação, utilizando-se Si metálico como padrão interno.

TABELA III - Difração de raios-X do material hidratado

.
C3S + 50% água

c3s tabe-
Ca(OH)2

Si
340 h hidratação

la II

o

oo

I/Io(%)
d(A) I/I (%)d(A)I/I (%)d(A)

o
o

1

11,011,0

5

5,955,95

30

4,90 744,90

I
,5

3,893,89,

100

3,138

20

3,11 233,112
,70 3,063,06

60

3,043,04

60

3,023,02

10

2,9842,986

'10

2,9742,974

10

2,9632,966

100

2,7862,786

70

2,7642,767

70

2,7522,754

70

2,7342,736

50

2,626 1002,628

10

2,6172,619~
100

2,6092,613



- 52 -

4.3.2. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA(Sl)

4.3.2.1. FORMAÇÃO DA IMAGEM

o feixe de eletrons emitido por um filamento de tungstê

nio é acelerado por um anodo sob uma alta tensão positiva e con-

centrado através de uma grade cujo potencial é ligeiramente nega

tico com respeito ao do filamento. Duas lentes eletromagnéticas ,

uma condensadora e uma objetiva, permitem uma focalização do per-
o

fil do feixe sobre a superfície da amostra de até 50 A.

Duas bobinas de deflexão deslocam a sonda em forma de

uma série de linhas paralelas que varrem a superfície da amostra.

No ponto de impacto do feixe, as interações entre os

eletrons incidentes e o alvo são muitas. Os eletrons ressurgem sob

a forma de eletrons (secundários, retrO-difundidos,absorvidos,

transmitidos, difratados, de condução) ou de fotons (luminosos,

raios-X). A imagem ú formada a partir dos eletrons secundários que

ceixam a superfície ra amostra e são transformados em sinais atra

vés de um cintilauor e um foto-multiplicador. A imagem eletrônica

é obtida sobre a tela de um tubo catódico cujo brilho é modulado

pela corrente dos eletrons provenientes do objeto. A grande pro-
o

fundidade do c3mpo e a alta resolução (70 A), combinada com a e~

treita ~ocalização do feixe, permitem a visualização de detalhes

microestruturais.

~.3.2.2. PREPAR~ÇÃO DAS AMOSTRAS

Amostras de C3S hidratadas durante certo tempo foramexA

minadas por microscopia eletrônica de varredura (JSM-PI5) na su-

perfície de fratura. A geometria das amostras é a mesma daquela

usada nos experimentos por -transmissão de SAXS e QXDA ( descritos
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adiante), isto é, placas finas com espessura ~ 0,1 mm.

Como as amostras não são condutoras, elas foram fixadas

sobre um suporte metálico (latão) cilíndrico ( ~ - 8 mm, h - 5mm)

e metalizadas por deposição, sobre a superfície de fratura a es-

,
tudar, de uma pellcula de .ouro de 100

. -,,-4
tlda por evaporaçao sob vacuo (- 10

°
a 200 A de espessura,

Torr) do metal.

ob-

subsequente

A metalização permite evitar as cargas elétricas noci-

vas à boa qualidade da imagem, dessipar os efeitos térmicos produ

zidos pelo bombardeamento eletrônico e, melhorar a emissão eletrô

nica secundária pela escolha de um metal com coeficiente de emis-

são secundária elevado.

~.3.2.3. OBSERVAÇÕES DO HIDRATADO

O aspecto da fratura de algumas amostras hidratadas fo-

ram observadas por microscopia eletrônica de varredura. Conforme

salientado na seção anterior, as ,amostrasa serem examinadas fo-

, -4
ram submetidas a um vacuo da ordem 10 Torr para o

recobrimento da superfície com ouro vaporizado. Portanto, as ob-

servaçoes correspondem a estados avançados de secagem das pastas.

A figura 4.1 mostra uma micrografia dos agregados sem

hidratar do C3S utilizado. A figura 4.2 mostra detalhes da fase

gel desenvolvida na hidratação de uma pasta pura curada a 35°C.

A morfologia do hidratado tem aparência de uma "nuvem" e em algu

mas regiões parece estar composta por agregados que dão uma apa-

rência de escada, possivelmente originados pelo agrupamento de

estruturaslamelares.

A figura 4.3 mostra uma pasta hidratada com solução 1%

CaC12 a 35°C. A estrutura desenvolvida na conecçao entre os

grão~ do agregado inicial é mais pronunciada, provavelmente devi

do ao maior grau de hidratação associado a esta amostra em re-
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-----j 2 f m I-
Figura 4.1. Micrografia por SEM do C3S utilizado sem hidratar.

Figura. 4.2. Micrografia por SEM do hidratado desenvolvido na hi-

dratação de urna pasta pura curada a 35°C por dois

dias e deixada em condições ambientais por 2 meses.

, -4 -
Dessecada em vacuo de 10 Torr para observaçao por

SEM. (Aspecto da fratura).
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, .

Figura 4.3. Micrografia de uma pasta com 1% CaC12 curada a 35°C

por dois dias e deixada 1 ano em condições ambien-

, -4
tais. Dessecada em vacuo de 10 Torr para observa-

ção por SEM. (Aspecto da fratura).

lação àquela da figura 4.2. A morfologia do gel desenvolvido aqul

apresenta um "reticulado" mais grosseiro.

A figura 4.4 mostra uma pasta hidratada com solução 0,01%

sacarose à temperatura ambiente. O aspecto da fratura indica uma

conecça9 mais pobre entre os agregados, uma vez que a fratura pa-

·rece romper preferencialmente a camada do hidratado que cobre o

-
grao.
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4.4. Micrografia de uma pasta com 0,01% sacarose curada a

25°C por dois dias e deixada em condições ambientais

, -4
por 2 meses. Dessecada em vacuo de 10 Torr

observação por SEM. (Aspecto da fratura).
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4.4. ANÁLISE POR DIFRACÃO DE RAIOS-X QUANTITATIVA(QXDA)

4.4.1. PRI~CÍPIO DA TÉCNICA

A técnica de análise por difração de raios-X quantitati

va consiste em comparar as intensidades de linhas do diagrama do

pó de uma amostra com uma componente de composição desconhecida ,

com as intensidade de linhas de outra componente, adicionada in-

ternamente, de composição conhecida. A aferiação é feita a partir

de diagramas tirados de misturas padrão das duas componentes.

A intensidade integrada, excluindo a radiação geral de

f d d . ' .. h d ' , (82)un o, a ~-es~ma l~n a a componente J, I. " sera dada por :~J

I. , = K .. x ./ p, WT~J ~J J J
(93)

onde x, é a concentraçao da componente j em gramas por gramas daJ

amostra, Pj à densidade da componente j, WT o coeficiente to-

tal de absorção de massa da amsotra incluindo a componente j, e

K .. uma constante que depende da característica do aparelho e da~J

estrutura da componente j. Similarmente para outra componente ~,

que poderia ser o padrão interno, se teria a intensidade de

k-ésima linha dada por

sua

(94)

Como I .. e I nk são medidos na mesma amostra e\ ~J N

tico da amostra, então

caracterís-

= C
x.

J (95)

onde C é uma constante.
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Se o estudo a ser realizado trata-se de uma cinética de

transformação, onde a fase cristalina j é consumida ou formada,

então pode ocorrer quê apenasCIlvariaçãorelativadas linhas I .. possa"_. 1J

ser de interêsse. Neste caso, Ik~ do padrão interno funciona co-

mo um fator de normalização com relação a intensidade do feixe in

cidente, microabsorção pela amostra, sensibilidade e tempo de ex-

posição do filme e fatores de escala nas leituras das intensida-

de do microdensitômetro, se for o caso. Nessas condições, como

x Q, = cte, tem-se num tempo t depois de iniciada a transformação

e,

(1. ./Ik" )1J Q, t

(r. ./Ik ).<--0-(1. ./Ik9- )t11 Q••... - 11

(Iij/lkQ, )t=O

=

= ,(X;)o-(x;)t

(xj)o

(96)

(97)

onde (
a j)t é fração em peso da fase cristalina j consumida

na

transformação num tempo t.

4.4.2. CÂMARA DE GUINIER

Utilizou-se de uma câmara de Guinier Enraf-Nonius FR~52

assimétrica para os experimentos de difração de raios-X(83). Basi

camente ela consiste de um cristal monocromador (através da lei

Ce Bragg) com os planos refletores levemente curvados, e com a

superfície do cristal polida, com certa curvatura, de tal forma

assi~~trica aos p'~nos de Bragg, que é possível estabelecer uma

focalização entre quatro elementos: ponto focal do feixe diver-

gente de raios-X do tubo, monocromador, amostra e filme detector
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das linhc.::::de difração pela amostra. A figura 4.5 mostra o esque

ma desta disrosiç~0 experimental.

./
R//

//

filme

monocromador

Fig~ra 4.5. Esquema da Câmara de Guinier. F-ponto focal do tubo,

F'-focalização através do monocromador, A-amostra.

o monocromador é do tipo Jahansson. O raio de curvatura

dos planos refletoresdeve ser 2R (figura 4.5) enquanto que o da su

perfície polida do cristal deve ser R para assegurar a focaliza-

ção sobre o circulo de raio:R. O ângulo T não nulo entre os planos

refletores e a superfície do cristal no ponto M (figura 4.5) asse

gura diferentes distâncias FM e MF'. As características do mono-

cromador usado são R = 316 mm e T = 6,1°, o que proporcionam pa-

ra CuK aI' FM = 90 mm e MF' = 210 mm.

O sistema permite selecionar a radiação estritamente mo-

nocromática CuK aI. A câmara suporte do filme tem raio Rc=lSO/TI(mm)

e a disposição geométrica permite uma resolução maior do que acâ-

marp convencional de Debye-Scherrer. A montagem assimétrica permi

te al.cançar um domínio angular 2° ~ 28.{; SO°.
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A

camara

de Guinier. O ângulo 20 (graus )de detenninada reflexão pode ser ob-

tido a partir da distância ~ (mm) medida sobre o filme desde a

posição de incidência do feixe direto, focalzado em FI, até a po

sição de linha, através da relação

20 (graus) =
180

(98)

Figura 4.6. Diagrama típico obtido na Câmara de Guinier

A amostra plana é colocada perpendicular à direção radi

al e tangenciando o cilindro da câmara que contém o filme. O por-

ta amostra (metálico) foi adaptado para permitir a circulação

água temostatizada em volta da ~mostra. Um termopar próximo

de

,a
amostra foi usado para monitorar a temperatura,e os valores regi~

o
trados estão dentro de ± 1 C .

4.4.3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTA~

Conforme discutido na seção 4.3.1, o estudo por QXDA foi

ent~o realizado pela análise da diminuição de intensidade, com o

processo de hidratação, de um conjunto de linhas do C3S anidro,
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utilizando-se Si metálico corno padrão interno. O si foi adotado

pela facilidade de obtenção de um pó muito fino e pela posição de

sua linha mais intensa
o

de di fração (d=3,138 A), livre de ln-

terseções com picos do C3S ou de produtos de hidratação cristali

nos, facilmente resolvido na câmara de Guinier utilizada. Os

diagramas de di fração foram registrados em filme fotográfico,

Kodak PFG 470 - CAT 147-3115, em função do t8mpo de hidratação. O

tempo de exposição dos filmes variaram em torno de 1,5 h.

O conjunto de linhas escolhido para a análise foi o quar
o

teto: d = 2,789, 2,767, 2,754 e 2,736 A em virtude de sua posição

e alta intensidade relativa (respectivnmente, 100, 70, 65 e 60%).

A intensidade integrada dessas linhas relativa ao padrão interno

foi medida, conforme descrito adiante, em função do tempo de hi-

dratação e extrapolado para t = O, para a utilização da equaçao

(97). A extrapolação para t = O é sempre possível em virtude do

, . - .. - .
perlodo de lnduçao assoclado com a hldrataçao deste slstema. A

evolução de ( a j)t' da equação (97) pôde então ser obtida em

função do tempo de hidratação.

4.4.4. MEDIDA DA INTENSIDADE INTEGRADA DAS LINHAS DE DIFRACÃO

A intensidade integrada das linhas de difração dos fil-

mes foi medida através de um microdensitômetro de absorção de fo-

tons (Carlzeiss/Jena MD 100) acoplado a um sistema registrador X-

t (Carlzeiss/Jena K201) dotado de um dispositivo integrador. A fi

gura 4.7 mostra um perfil típico do diagrama das linhas registr-ª.

do pelo sistema.

A intensidade de absorção é registrada em unidades arbi-

trárias e a integração é feita através do número de ciclos de os

cila~ão desc~itos por uma pena na escala inferior, cuja freqüên

cia de oscilação é proporcional à intensidade de absorção naquele
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ponto. O número total de ciclos (N) é lido sob a extensão (L) do

, ... ""'" . -
dom~n~o do p~co de ~nteresse e normal~zado com relaçao ao seu com

primento (N/L). O mesmo é feito com a radiação geral de fundo

(N'/L'). A intensidade integrada do pico em unidades arbitrárias

,
sera dada por

o
ll"ll

U.
L..o
CII.o«
V

"'CJ

V
"C

l"ll

"'CJ .

CII

Cv
+c

I..(u.a.) = (tT/L- N'/L')L
~J

. I • ,." 1 111'

I'~".;·

i! · ~:\f#/iA~~W~VffNM

-2 e

(99)

Figura 4.7. Diagrama das linhas de difração através do microdensi

tômetro de absorção de fotons.

4.5. ESPALHA~ENTO DE RAIOS-X A BAIXOS ÂNGULOS (SAXS)

4.5.1. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

O estudo por SAXS foi feito num equipamento gerador ~e

raios-X (R~gaku), uti.lizandoradiação Cuka ,detector de radia~ão
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sensível à posição (Tennelec/modelo PSD-llO) acoplado a um dispo-

sitivo eletrônico de contagem (Tennelec) e sistema multicanal de

registro de dados (Tracon ou Norland/IT-5300). O sistema de regi~

tro de fotons está esquematizado na figura 4.8.

raio-X detector

copiador
de dados

Teletype

sistema
multicana l
V...., canal

r----- ------------ - -------------- ------1
amplificador somador e amplificador:
e derlvador desc.riminador e derivador I

start de pulsos stop I
Te 204 ;.., TC 212 e 444 TC 204 A ~Ifl'. conversor !:.t ••V Pick- of1 I

~tart temPo-voltagem sto p :TC 446 TC861 Te 446 I,------_ ....~-------- -- -------- ------- ---'

Figura 4.8. Sistema de registro de fotons.

O d,etectoré constituído por um filamento re_êistivo (fio de

quartzo recoberto por carbono) que recebe a descarga da ioniza-

çao, pelo foton, do gás preenchedor do detector,uma mistura de

Ar + 10% Metano denominado PIO sob 75psi de pressão nas condições

de operaçao.

Dois sinais são então gerados e enviados, respectivamen-

te, para cada extremidade do detector e que, devido à
,

caracterJ...§.

tica RC intrínseca do filamento, devem chegar em tempos diferen

tes, se o foton não entrou exatamente no centro do detector. Estes

sinais são amplificados e derivados para melhor detecção do J.n..§.

tant.,ede' chegada. A chegada do primeiro sinal faz disparar uma b-ª.

se de te,:po (pick-off-start) que é fechada pela chegada do segun
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do sinal (Pick-off-stop) da outra extremidade. Uma diferença de

, - -. -
tempo e entao gerada em funçao da poslçao de entrada do foton.E~

ta diferença é convertida proprocionalmente à uma voltagem entre

0-10 V, que é endereçada e guardada no canal correspondente pe

10 sistema multicanal.

Paralelamente a este mecanismo, o sistema também dispõe

de um dispositivo somauor e descriminador de pulsos. A intensi

dade do sinal de entrada somada sobre as duas extremidades é prQ

porcional à energia de foton que o originou. O descriminador foi

ajustado para selecionar os picos produzidos no detector pelos fo

tons correspondentes à radiação CuKa e eliminar picos devido ao

ruído de fundo e a outros eve~tualmente presentes no espectro de

raios-X. As condições de operação foram então fixadas:

alta tensão no detector: 2,57 KV

descriminador: nível inferior E = 1,9 V

janela llE=2,2V

A resolução do detector especificadapelo Eabricante éde

200 ~m. O tempo morto associado ao sistema eletrônico de contagem

é da ordem de 100 ~seg, o que permite uma taxa de contagem de

até 10.000 contagens por segundo.

4.5.2. SENSIBILIDADE E LINEARIDADE DO DETECTOR

O detector foi fixado sobre um suporte rígido com possi

bilidade de deslocamento, sobre escalas graduadas em mm, ao lon

\go dos três eixos mutuamente perpendicular: horizontal (x), ver

tical (y) e longitudinal (z) com relação ao feixe de raios-X.

A sensibilidade do detectar ao longo do filamento (eixo

x) foi medida utilizando-se de um pequeno motor elétrico que faz

deslocar o detector ao longo de x com velocidade constante. Um

feixe fixo de intensidade constante doi feito incidir sobre o
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detector enquanto ele se deslocava. Este feixe foi produzido atra

vés do espalhamento por uma amostra padrão (carvão vítreo) utili

zando-se de uma fenda (0,5 mm de espessura) fixada imediatamente

à frente da boca do detector. Dessa forma, todos os pontos do fi

lamento ficam sujeitos ao mesmo feixe pelo mesmo tempo e devem

proporcionar a mesma contagem em todos os canais, dentro dos

erros estatísticos.

A experiência mostrou que o detector utilizado tem sen-

sibilidade praticame~te homogênea na região útil do espalhamento.

Uma experiência similar foi adotada para verificar a li

nearidade do sistema e determinar a relação de número de canais

por unidade de comprimento do filamento· (l/K(canais/mm)). O pico

corresponden~e ao estreito perfil horizontal do feixe obtido co-

mo anteriormente, foi medido para várias posições fixas (xl,x2'

...,xn) e determinados os canais médios correspondentes (Nl,N2,

., N ) no sistema de leitura. Estes números não necessariamenn

te são inteiros. O gráfico n2 de canal (N) versus posição (x) re

sultou linear e l/K foi determinado através da inclinação. Um v~

lor típico obtido foi K = 0,132 mm/canal. O valor ideal para o

acoplamento detectar-sistema multicanal é 0,200 mm/canal em vir-

- (84)
tude da resoluçao do detector .

O ângulo de espalhamento numa posição x, com relação ao

feixe incidente numa posição x , tal que ~x = x-x «d (a dis-o o

tância da amostra ao detector), será simplesmente

E (rad) ::
~x

d
= K 6N/d (100).

onde 6N = N-N e N, N são os respectivos canais correspondenteso o

às posições x e x .o

o
Ou ainda, para À = 1,54 A,

(101)
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4.5.3. COLIMACÃO DO FEIXE

o feixe de raios-X emitido pelo anticátodo de cobre pa~

sa por um fino filtro de Ni de espessura 10 ~m, pura eliminação

de K S do espectro, e em seguida através de um sistema de colima

ção. O uso do filtro de Ni dessa espessura em vez de monocromado

res convencionais, traz ganho apreciável em intensidade e prati-

- (85)
camente nao afeta os resultad0s do espalhamento .

Dois tipos áe colimação foram alternativamente utiliza-

dos no decorrer dos experimentos: uma colimação por fendas, usan

do um tubo de raios-X de foco fino (1,5KW), e uma colimação atra

vés da câmara de Kratky, usando um tubo de foco normal (2,7KW) ,

as quais são descritas nas seç6es seguintes.

4.5.3.1. COLIMACÃO POR FENDAS

-"A figura 4.9 mostra o esquema da colimação por fendas e

posição

rI
I,.I

da amostra (A). A fenda Fl (abertura a) serve

.
vacuo

Fisura 4.9. Colimação por fendas.
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para definir e direcionar o feixe proveniente do tubo de foco fi

no, F2(abertura b) é a fenda de cOlimação, F3 é uma fenda ajustá

vel, através de parafusos micrométricos, que não chega a tocar o

feixe colimado e serve para diminuir o espalhamento pela fendade

colimação. O caminho de vácuo é necessário para evitar o espalh~

mento pelo ar do feixe já espalhado pela mostra.

A região c está impossibilitada de se obter medidas de

intensidade espalhada devido ao feixe direto. De considerações

puramente geométricas, tem-se

c = (a + b) L
+ b (102)

Para prevenir danos ao detector, por excesso de contagem, um an-

teparo de largura mínima c é então colocado na boca do detector

na direção do feixe direto.

- , .
O menor angulo poss1vel de se med1r o espalhamento dessa

amostra será, portanto

e; (rad)o
c/2

d
(103)

As condições ajustadas foram: FI = 0,5 x 10 mm2(a=0,5mm),
2

F2 = O,3 x lO mm (b = O,3 mm), 5/, = 210m m, L = 671 mm, d= 500 um.

Isto resulta c = 2,86 mm. Um anteparo de largura 3,0 mm foi en-

tão utilizado, o que permite medir o espalhamento a rartir de
o

e; =:0,18o

A posição zero do feixe incidente foi determinada a

partir da simetria, com relação a ele, da curva de intensidadees

palhada por uma amostra padrão (carvão vítreo), conforme mostra

do na figura 4.10. O canal zero será No = (Nl + N2)/2, onde

e N2 são posições sim~tricas ao feixe incidente com a mesma

tens idade de espalhamento.

in-



- 68 -

40
,..,

~ 30c
'O
III
C
Ql..
c 20

1-4

10

o 50 No 100
N (número do canal]

150

Figura 4.10. Dcterminaç~o do canal zero da colimaç~o

por fendas.

Esta disposiç~o experimental, juntamente com o sistema

multicanal Tracor (256 canais, K = 0,241 mm/canal),permitiram me

dir a intensidade espalhada até por volta de 4,5° (h = 0,32 A-l=

-1 °-1
3,2 nm ), em intervalos de 0,0276°( ~h = 0,00197 A ). Uma re-

gi~o angular maior n~o foi possível em virtude da grande distân-

cia entre amostra e detector, restringida pela rigidez do siste-

ma de trilhos originais do aparelho.

4.5.3.2. PERFIL VER~ICAL DA COLIMACÃO POR FENDAS

Além das fendas FI e F2 1..l,tilizou-seurna fenda F2=4x5,5rrm2

(figura 4.9) para limitar a altura do feixe e facilitar a sua

aproximaç~o para urna gaussiana. Afastando o anteparo e atenuan

do o feixe direto, a distribuiç~o de intensidade ao longo da al-
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tura do feixe, w'(y), foi medida pelo deslocamento vertical do

detector (eixp y). w'(y) não é propriamente uma gaussiana, mas

está mais próximo de um perfil triangular (esquematizado na figg

ra 4.11). A aproximação para uma gaussiana foi feita através d,a

aodo detector num valor y não correspondenteo

centro de perfil triangular real. Dessa forma, o novo perfil vis

çolocação

to pelo detector, w(y), corresponde ao valor médio entre as duas

intensidades correspondentes a w'(-y) e w'(+y) simétricas a y .o

O método está ilustrado na figura 4.11.

y
Yó

c) perfil Visto pelo detector

Y

II
I .
--w'(+y )I"

-YI +Y I

Yo

b) flxaç.ão do detector

y

w'(y)

a) perfil vertical reaL

Figura 4.11. Obtenção do perfil vertical gaussiano.

Este procedimento produziu o perfil vertical mostradona

figura 4.12 comparado com a gaussiana ajustada da equação (91)

Aqui a variável t = 2 TI E / À = 2TIEl:J.y/ À d, onde l:J.y = y-y ,y .. o
Ioga a variável h do espaço recíproco. O ajuste foi feito

, ,
e ana-

atra-

vés do gráfico ln w(t) vs t2 e o parâmetro p = 9,4 A determina

do a partir da inclinação.
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o Experimental

---- Equação (91) com
p:: 0,94 nm

SI-

~ o...."
10 ~ 'q,

\,
~

\\
\~\

\
\
\
Q.
\
\
\
\\

\\
~

.•..

tO:i
.....

.....

,,,
0'",,o',

.•..

o'..•.............

o nl---
1 2

o t(nm-1)

Figura 4.12. Perfil vertical gaussiano da colimação por fendas.

4.5.3.3. COLIMACÃO PELA CÂMARA DE KRATKY

A colimação por blocos está representada esquematicJmen

te na figura 4.13(86).

A fonte de radiação, um tubo de foco normal, está repre

sentada pela projeção f do ponto focal num plano perpendicularao

elXo do feixe. A colimação é feita por três elementos de constru

çao: dois blocos Bl e B2 e uma cunha E. As superfícies sobre os

blocos Bl e B2 são exatamente coincidentes sobre o mesmo plano ,

denominado seção principal H. A largura do feixç que entra na câ

mara é determinada pela ubertura b e a largura da seção horizon-
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;::>. O ante

paro (BS) é ajustado na direção do feixe incidente até a

principal H, para ~rotejer o detector do feixe direto.

E 82

frJ=-L
li-dH

-'I detectar
I p~I

--r --
8S

Figura 4.13 Esquema da colimação por blocos.

...

seçao

As condições experimentais utilizadas foram b=200 ~m e

d=333 mm (distância da amostra ao detector).

o zero horizontal foi determinado pela medida do perfil

horizontal do feixe pelo afastamento do anteparo (BS) e atenua-

ç~o do feixe direto. Um método alternativo foi mais freqüentemen

te empregado. A espessura do anteparo BS (cobre) usado, era tal

que permitia o registro do perfil horizontal (bastante atenuado)

simultaneamente com o experimento de espalhamento. Este procedi-

mento está mostrado na figura 4.14.

Esta disposição experimental juntamente com o sistema

multicanal (5300 Norland) com 512 canais (K=0,132 mm/canal) per-

mitiram a medida da intensidade espalhada a partir de co=0,18c,
°-1

em intervalos de 0,0226 graus (~h=0,00161 A ), até por volta

°-1 -1
de 8° (h=0,57 A = 5,7 nm ).
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100

K-O,132 mm/canal
d- 333 mm

,.,c:i
N

....•

Q)

cõ

'U

01

o

V

'U

•

li)

10

o

c:

Z

Q)

...c:H

/0

I P"," 11",,,"'01 do
o .JO felxo incidento visto-o-<J' atravós do 55

o O

510 500
Canal

- Curvo de-1- Espolhamento

490

Figura 4.14. Determinação do zero horizontal simultaneamente com

a experiência de SAXS.

4.5.3.4. PERFIL VERTICAL DA COLIMACÃO DE KRATKY

\

o perfil vertical do feixe da colimação de Kratky foi

medido pelo afastamento ao anteparo (BS), atenuação do feixe di-

reto e deslocamento vertical do detector ao longo do eixo y. A

figura 4.15 mostra os dados experlmentais obtidos (--0--) e a

posiç~o final do detectar (yo). O perfil vertical ~F2tivamente



- 73 -

visto pelo detecLar em y foi calculado de uma forma análoga ào

já descrita na seção 4.5.3.2.

.-0,\,
YO=I~9mm

altura da boca do
deíector 15 mm 120

I _ ••• .,Q...r
r-: I

,,"

c fi
:7

~->-- 10:;

I
I,

/,

Figura 4.15 Perfil vertical do feixe da colimação de Kratky. (o):

experimental; linha cheia: perfil efetivamente vis-

to pelo detectcr em y .o

No intervalo L = 49,5 mm da região central do feixe,com

relação a y , a intensidade é praticamente constante. Sendo 6~ =o

5mm a altura vertical da boca do detector, a condição de "linear

e infinito" para este feixe se cumpre dentro do seguinte interva

10 angular, a partir de zero(77):

E:

LI
L - 6~ 1

0,067 rad (104)

2 d

ou

hL1 = 0,27 A-I
-1

= 2,7 nm (105)
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4.5.4. MEDIDA DA ~TENUAÇÃO DAS AMOSTRAS

A atenuação' (A) é definida .comoa relação entre a inten-

sidade teta1 de feixe incidente (Io) e a intensidade total t~ans

mitida através da amostra (IT)

(106)

Dessa forma, A = exp ( ~x) onde x é a espessura da amostra e ~

seu coeficiente de absorção para a radiação utilizada.

A medida do feixe direto traz sempre problemas em virtu

de da alta atenuação que é necessário submetê-Io para não danifi

car o detector. Esta atenuação modifica completamente o espectro

emitido pelo tubo de raios-X e a atenuação pode ser muito dife-

rente daquela correspondente à radiação Ka Cu.

Para contornar o problema, utilizou-se de uma amostra

padrão de carvão vítreo (CV) que tem poder de espalhamento muito

maior do que o das amostras estudadas. A intensidade de espalha-

mento por esta amostra padrão num ângulo qualquer, J(€ ), é pro-

porcional à intensidade do feixe incidente. J( €l) é então medi

do num ângulo fixo €1' com a amostra da qual se quer medir A

na trajetória do feixe (JT( €l))' e depois sem ela (Jo( €l))' O

procedimento está esquematizado na figura abaixo

cv
AmostrC1.z,.

feixe
incidente

feixe
inidente

Figura 4.16 Esquema para medida da atenuação.
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Assim, tem-se

(107)

. -.' . - (77)
Na rea11dade a equaçao aC1rna e urna aprox1rnaçao de :

Js
J..-

·0 AcvA =
(108)

J
J -

c
T Acv

onde Jc é o espalhamento medido só com a amostra (sem carvão ví-

treo), Jc o espalhamento medido sem a amostra e sem carvaov
,

V1.-

treo, e ACV é a atenuação do carvão vítreo. Quando Jo' JT »JS'

Jc' tem-se a equação (107). Para ACV = 2,5 e
E = 1° avaliou-se1 '

num caso típico, Jo = 5,4JT - 100JC - 5l0JS' o que resulta num

erro em torno de 1,5% na atenuação.

As condições de tensão e corrente no tubo sao as mesmas

usadas durante os experimentos de SAXS.

4.5.5. MEDIDA DO ESPALHAMENTO PELA AMOSTRA, DO ESPALHAMENTO PA

RASITA,DE RUÍDOS, E CORREÇÃO E NORMAL!ZAÇÃO DOS DADOS

As condições de trabalho utilizados no tubo para obten-

çao das curvas de SAXS foram:

..;

Tubo

Potência(KW)Tensão(KV)Corrente(mA)

foco fino

I
1,5

I40 I35

\ .foco Normal l2,7
\40 \40
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amos-

tras (JCA) foram obtidas no passo e no intevalo angular menciona-

dos anteriormente. O'tempo de medição foi fixado ~m função da ve-

locidade das transformações que se desejava seguir em cada caso.

Eles variam entre 1200 a SOOO segunGos.

o erro estatístico associado a determinada contagem de

N fotons é IN(S?). Na parte menos intensa das curvas de SAXS a

contagem foi integrada entre 3 e 4 canais. Com este procedi~ento

os erros associados em cada ponto estiveram entre 1 e 4%, nos pio

res casos, correspondentes à região assintótica das curvas.

Retirada a amostra, a experiência era repetida para a

determinação do espalhamento parasita (JSA) proveniente de even-

tuais espalhamento pelo ar e por outros elementos da colimação.

- -,
O espalhamento pela amostra padrao de carvao v1treO,Jcv'

foi medido dentro de uma região integrada em torno de 2,8°, no

início e no final de cada experiência, para monitorar a estabili-

dade de feixe.

A taxa dos sinais de ruídos provocados pelo sistema ele-

trônico de contagem ou por radiação exterior, também foi medida

com a janela do tubo de raios-X fechada. O valor obtido foi de

_D,0002 contagens/segundo.canal. Este valor é muitíssimo menor do

que os sinais registrados durante os experimentos de SAXS e foi

desprezado nas correções posteriores.

Os dados de SAXS pelas amostras foram então corrigidos

pela atenuação e espalhamento parasita e normalizados com relação

ao tempo de contagem (6 t), espessura da amsotra (a ln A) e 1n-

" . d .. , d ( ) , - (77)tens1da e do fe1xe 1nC1 ente aJcv' atraves da equaço :

J (h) = [

JCA.A I

(109)



- 77 -

4.5.6. CORREÇÃO PELO PERFIL VERTICAL

Conforme ressaltado no capítulo 111, a intensidade espa-

lhada medida J(h) é o resultado da contribuição de todo espalha-

mento proveniente da amostra banhada pelo feixe com perfil verti-

cal w(t).

Nos casos po~síveis,o próprio valor J(h) foi utilizado

para interpretação dos resultados. Em outros, métodos de correção

pelo peyfil vertical fo~am necessários para a obtenção de I(h), a

intensidade correspondente ao feixe puntiforme, e calcular os pa-

râmetros decorrentes. Estes métodos estão descritos nas seções se

guintes.

4.5.6.1 PERFIL GAUSSIANO - METODO DE SCHMIDT(88)

o metodo se baseia na equaçao de Kratky, Porod e Kahovec

(1951)(89), que demostram que para um perfil vertical gaussiano ,

como aquele da equação (91), tem-se

exp(p2h2)
I (h) =

PTI~

(110)

onde N(h) = J(h) exp(_p2h2). Para feixe perfeitamente puntiforme

(p = 00) e.ou para perfeitamente linear e infinito (p = O), um fa-

tor de normalização mais conveniente é escolhido para multiplicar

a função resultante.

o uso da equação (110) para encontrar I(h) requer a di-

ferenciação numerica dos dados experimentais (J(h». Uma mudança

de variável, própria para o cálculo numérico, pode ser feita na

equà:ção (110), tal que h = j l'::.
e t = m l'::. , onde j e m sao intei

ros e l'::. o passo entre dois pontos consecutivos. Isto resulta (79) :



I (h) =

00

L
i=o jj+i+l

dm

j+i Im2-j 2 I

d

dm
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(111)

A quantidaGe N(m~) é adequadamente aproximada por um PQ

lin~mio c~bico em m, definido pelo ajuste dos minimos quadrados

num intervalo de 6 pontos consecutivos. A diferenciação deste po-

lin~mio é então substituída em (111), de forma que a equaçao re-

d .. (79,88)sultante po e s~mplesmente ser escr~ta

I(j6) =L
i=O Tij Jj+í_2 (112)

ondeJ. = J(j~ ) são os valores experimentais da intensidade e T·.·J ~j

são constantes que dependem apena3 do sistema de colimação e do

tipo àe pOlinômio usado para ajustar N(m ~).

Cópia do p~ograma Fortran foi cedida pelos próprios au

tores a este laboratório. A tabela IV mostra a resposta do progr~

ma, I(h)S'comparada com o valor esperado,I(h),quando se coloca

uma função experimental teste do tipo J(h)

= J(O)
2 2

exp(-a h ).
Se

1(h)

é uma gaussiana do tipo 1(h)= 1(0)
2 2

exp(-a h ), entao,com

este perfil definido pelo parâmetro,p, J(h) também o será, tal que

[- 2 2 ~ J 2 2
J (h) = I (0)1 (a + p) exp (-a h ). As

teste neste laboratório, fornm p = 9,4

2
o que leva a J(h) = 387,0 exp(-500h ) e

condições utilizadas no

o 2 02
A , I ( O ) = 10 O O e a:: .soa A ,

2
I(h) = 1000 exp( -500 h ).

A concordância é muito boa exceto para os últimos pontos da curva.
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do programa de correção pelo perfil vertical

h(A-1)
N

(n2 canal)
J(h) (u.a.)I(lds(u.a. )I(h) (u.a.)

0,01297

6355,8918,0919,3

0,01946

9320,3826,4827,5

0,02594

12276,4713,3714,3

0,03243

15228,7590,3591,0

0,03892

18181,5468,4468,9

0,04540

21138,1356,3356,8

0,05189

24100,7259,9260,2

0,05837

2770,4181,8182,0

0,06486

3047,2122,0122,0

0,07135

3330,478,578,4

0,07783

3618,748,548,4

0,08432

3911,129,028,6

0,09080

426,2716,616,2

0,09729

453,419,288,80

0,09945

462,7610,6'1,10

0,1016

472,228,875,70

4.5.6.2. PERFIL DA CÂMARA DE KRATKY - MÉTODO ITP

Os dados de SAXS obtidos através desta colimação

utilizados dire~amente nos cálculos posteriores usando as

foram

equa-

çõcs correspondentes à aproximação "linear e infinito". A influên.

cia do afastamento da condição de "linear e infinito" do feixe

real sobre os parâmetros calculados, pôde ser determinada através
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da obtenção da intensidade puntiforme gerada pelo método de tran~

formação indireta de Fourier, pelo uso de um programa Fortran, de

.... (90)
nOill1nadoITP, desenvolv1do por Karl Muller e Otto Glatter" .

o programa se aplica a sistemas espalhadores cuja função

de distribuição de distâncias p(r) = r2 y (r), onde y(r) foi defi-

nida na equação (9),

r
max

tende para zero depois de um valor
, .

maX1mo

A função de distribuiçâo de distâncias é aproximada por

, -, . ". ,,(91) . - .
um numero de N funçoes cub1cas "B-sp11nes as qua1.s sao def1-

.. O (92) , .. d ..n1das no 1.ntervalo < r < r . 1; e uma est1mat1.Va o 11.m1-
max max

te superior para o qual Y (r) -+ O.

Os coeficientes das funções splines, Cv sao ajustados por

uma rotina do método dos mínimos quadrados, tal que a série, de-

pois de passar pela transformação de Fourier e destorcido de aco~

do com o perfil vertical do feixe, representa uma ótima aproxima-

ção dos dados experimentais.

A minimização dos desvios entre a função solução e os

dados experimentais J (h) é atingida pela seguinte equação (90,92)exp

(M-N).L + ÀN' =Minc (113)

onde M é o número de pontos experimentais, N' é o módulo da pr1.c

meira derivada dos coeficientes Cv da solução, N é o número de

funções splines, L o desvio médio entre os pontos experimentais e

a função solução aproximada JA (h), e À o mul tiplicador de Lagrange

associado ao processo de minimização. Desse modo,

L = 1
[g=N) t

i=l

N

[Jexp (hi) - ~ CvXv (hi)J 2

02 (h. )1.

(114)
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onde cr (ho) é o desvio padrão dos dados de entrada1
X (h o) são as transformadas de Fourier, e 11 smeared 1I dev 1
com o perfil verticai do feixe, das funções "splines", e

acordo

,
N =c

N-lL
v=l

(C 1 - C ) 2v+ v (115)

N

L Cv Xv (h o ) e
v:-:l 1

, o o

ha desvlOs slste-

L define a qualidade da aproximação de JA(ho) =• 1

J p(h.), e tem um valer ótimo de 1, quando nãoex 1
máticos entre J, e J . Nestas condições a variança derivada dos

j'. exp

dados experimentnis é comparável aos desvios reais. N~ é uma medi

da das oscilações da função aproximada PA(r). A incorporação de

N~ no processo de minimização (113) conduz a uma correlação mútua

entre os coeficientes vizinhos tal que a diferença entre cles se-

• , o

Ja ml.nl.ma'.

A inclusão do parâmetro À no processo de minimização peL

A

mostraria

minimizados.mite estabelecer se L ou N' são preferencialmentec

aproximação ótima entre JA e J é obtida sem qualquer estabili
exp

zação (À = O), entretanto, a função PA(r)cor~e~pondente

oscilações originadas pela instabilidade dos mínimos quadrados, que

não seriam consistentes com as informações estruturais contidas

nos dados experimentais. Estas oscilações são eliminadas com o au-

mento de À enquanto o valor de L permanece ainda constante. O

maior valor de À para o qual L é ainda constante seria o valor

ótimo (À t) para o parâmetro de establlizaço. Entretanto, Lo m

cresce muito rapidamente a partir de certo À enquanto N~ diminui,

e algumas oscilações reais em PA(r) poderiam ser eliminadas se se

utilizasse de um À muito grande. A determinação do ponto de l.n-

flexão em N~ permite obter o valor de Àotme,desta forma, distin

guir entre oscilações artificiais e reais da função soluçao PA(r) .

. , . -
A fl.gura 4.17 mostra o comportamento tlpl.CO de L e N' em funçaoc
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CAPÍTULO V

ESTUDO CINÉTICO - RESTJLTADOS E DISCUSSÃO

5 .1. _~AXS

5.1.1. EVOLUÇÃO NO TEMPO

A evo1u~ão da intensidade de espalhamento foi acompanha-

da ao longo do tempo de hidratação das amostras. A figura S.la

mostra as curvas de SAXS para vários tempos de hidratação a 35°C

de uma pasta preparada com C3S puro. A figura 5.1b mostra a evoly

çao no tempo da intensidade espalhada para vários valores fixos

10 20 300

t [h]

o 0.25 0.50 O
h [10 nm-I]

~
a I b

100
,.., ~ l<rl

• I

; IO~
I?: :r ~o

Figura 5.1. a) Curvas de SAXS para vários tempos de hidratação a

35°C. o :l,Ohi D. :8,Ohi o: 26h.

b) Intensidade de SAXS em função do tempo de hidrata-
-, -1

çao para varios valores de ho. o :O,78nm ;0:1,53
-1 -1

nm i ~ :2,14nm .



- 84 -

o aumento da intensidade observado está associado com o

período de pega das pastas onde aproximadamente 30% dos produtos

d h'd - - f· d (54,93) ,,'e ~ rataçao sao orma os . A mudança de ~ntens~dade e pro

porcional à quantidade da fase hidratada uma vez que a estrutura

porosa submicroscópica do gel C-S-rT resultante dá a maior contri-

, - (42 44)
bu~çao para SAXS ' .

As curvas da figura 5.1b são similares para os vários h

(exceto para h muito grande onde observa-se uma variação mais len

ta de J(h ) com o tempo) e foram obtidas para os sistemas: puro eo

com as adições, sob várias condições experimentais.

5.1.2. EFEITO DAS ADiÇÕES

A figura 5.2 mostra o conjunto das curvas J(ho)vs.t para

os sistemas: puro, 1% CaC12 e 0,01% sacarose, obtidas num proces

so de hidratação a 25°C.

o

6 '6-
C3S +0,01 % sacarose

6

0---- ---o
_-0- -- C3S+I%CaCI2

500

o.c
I ::; 1000

o 10 20 30 40 50 t(h)

Figura 5.2. Intensidade espalhada em h = 0,78nm-1 em função doo

tempo de hidratação para os três sistemas a 25°C.
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adi-

ções, tanto na velocidade Como ~o grau de transformação atingido

nesta etapa, pois a intensidade espalhada é proporcional à quan-

tidade da fase hidratada. A adição de CaC12 acelera a velocidade

de pega da pasta e aumenta a quantidade dos produtos formados du

rante este estágio. A adição de sacarose retarda a cinética de hi

dratação e parece diminuir a quantidade dos produtos formados du-

rante a pega.

5.1.3. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA

A figura 5.3 mostra o conjunto das curvas J(h ) vs. t obo

tidas para o sistema puro hidratado sob várias condições de tem-

peratura.

o primeiro aumento da intensidade espalhuda (denominado

aqui estágio I) visto na figura 5.3, é qualitativamente o mesmo

que aparece na figura 5.2 e portanto está associado ao período de

pega das pastas. Observa-se que a velocidade de pega das pastas é

acelerada~com o aumento da temperatura. Os patamares aparentes

observados no iinal deste período têm todos aproximadamente a me2

ma altura, sugerindo que a quantidade transformada durante a pega

é independente da temperatura, dentro do intervalo estudado.

Um segundo aumento na intensidade de espalhamento (deno

minado aqui estágio 11) é observado na figura 5.3 depois do apa

rente patamar. Este segundo aumento é acelerado com a temperatura

e,como se verá adiante, está relacionado com uma variação de con-

traste causada por uma lenta remoção de água dos poros espalhan-

tes, através de um processo de eventual evaporação causada por

imperfeições na vedação do sistema.
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4000

r;] 3000
lo...

C

"'O

C
~
....•..0
..c::-
-,2000

!OOO

o 10 20

o

-- 44°C

30 t (h)
40

Figura 5.3. Intensidade espalhada em h = 0,78nm-l para sistemao

puro hidr~tado em várias temperaturas.

As figuras 5.4 ~ 5.5 mostram os conjuntos dessas curvas,

nas várias temperaturas, obtidas para o sistema com 1% de CaC12 e

com 0,01% sacarose, respectiv~mente. A figura 5.6 compara os re-

sultados do sistema puro com aqueles das adições, hidratados a



- 87 -

5000f

4000

o
.r::.

- 3000
"?

2000

1000

o 10 20 30 40
t (h)

50

Figura 5.4. Intensidaae espalhada em h = 0,78 nm-l para sistemao

com 1% CaC12 em várias temperaturas.

A mesma característica de aceleração com a tempe~atura do

processo de hidratação é preservada com as adições durante o está

gio 1, correspondente ao período de pega das pastas. Os efeitos ~

, , - , -
trlnsecos de aceleraçao (CaC12) e retardaçao (sacarose) dos solu-

tos são mantidos com a variação da temperatura. A quantidade tran~

formada durante a pega (proporcional à altura dos patamares) con

tinua sendo maior para o sistema com CaC12, com relação sistema pg

ro, enquanto que a diferença é menos nerceptiva para o sistema

com sacarose. Talvez isto se deva à pequena concentração do retar

dador (0,01%).
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3000

Ô
.r:. 2000-

1000

o 10 20 30
t (h)

40

Figura 5.5. Intensidade espalhada em ho

ma com 0,01% sacarose.

-1
- 0,78nm para o siste-

5000

11
..o 4000
L..o

"O
·2
::J

L.J
~3000.c
....,

200

1000

40 t(h)

~'igura 5.6. Compürcção da evolução de J(h ) para os três sistemaso

hidratados a 35°C.
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o aspecto qualitativo do segundo aumento de SAXS (estágio

rr) está incluído em todos os casos, mas parece não haver uma cor

relação com as adições. Mesmo com a temperatura esta correlação

não é beQ definida, conforme sugere a figura 5.7, onde observam-se

... A.' . , .
dlstlntos lntervalos de ocorrenCla do estaglo 11 para duas repll-

cas do sistema puro curadas na mesma temperatura (44°C).

3000

~ 2000
.c.

1000

•••..O'" _- - - .J:>-

1'•.•.•••.

/;'

//0

/
I
I

1
I
I
I
I

7'

o 10
1

20
t (h I

30

Figuru 5.7. Distintos intervalos de ocorrência do estágio 11 de

SAXS para réplicas do sistema puro curadas a 44°C.

Isto significa que o estágio 11 é favorecido com o au-

mento da "-..mpera•.....•ra, mas este fator não é o único de •...cl:I.Ünantedo

processo. Nas seções seguintes estabelec2-se a causa deste efeito.
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5.2. QXDA

5.2.1. EVOLUÇÃO DA FRAÇÃO DE C3S TRANSFORMi\DA

Utilizando-se d2 um ~istema de vedação semelhante ao uti

lizado para o estudo de SAXS, a evoluç~o da fraç~o de C~S~ tran.ê.

formado em função de tempo de hidratação foi medida de acordo com

, . , -
o metodo descrlto no capltulo IV, seçao 4.~. As tabelas V, VI e

VII mostram a fração transformada, a , em função do tempo de hi-

TABELA V - QXDA para C3S puro hidratado a 35°C

t(h) IC3S/ISi CI\

(fração)

O

11,0(extrapolado)O

1,5

10,9 ± 0,4 0,01 ± 0,03

4,1

10,7 ± 0,30,02 ± 0,03

6,8

9,7 ± 0,30,12 ± 0,03

9,8

9,2 ± 0,30,16 ± 0,03

13,1

9,0 ± 0,30,18 ± 0,03

16,3

8,6 ± 0,20,22 ± 0,03

21,1

8,5 ± 0,20,23 ± 0,03

25,6

8,5 ± 0,20,2~ ± 0,03

29,4

8,2 ± 0,20,25 ±0,03

35,3

8,1 ± 0,20,27 ± 0,03

49,8

8,1 ± 0,20,26 ± 0,03
-
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TABELA VI - QXDA para C3S + 1% CaC12 hidratada a 35°C

t(h) . Ic3s/Isi a(fração)

°

4,4(extrapoiado)°

1,6

4,3 ± 0,2 0,02 ± 0,03

4,1

3,6 ± 0,2 0,18 ± 0,03

6,5

3,3 ± 0,2 0,24 ± 0,03

9,6

3,0 ± 0,2 0,31 ± 0,03

l2,9

2,8 ± 0,2,

0,35 ± 0,03

21,3

2,6 ± 0,1I
0,41 ± 0,03

25,3

2,8 ± 0,2 0,36 ± 0,03

30,5

2,5 ± 0,1 0,42 ± 0,03

34,1

2,6 ± 0,1 0,41 ± 0,03

46,2

2,6 ± 0,1 0,40 ± 0,03

149

2,5 ± 0,1 0,44 ± 0,03

TABELA, VIr - QXDA para C3S + 0,01% sacarosc hidratada a 35°C

t(h)
IC3s/ISi

a (fração)

O

2,57(extrapolado)O

1,8

2,55 ± 0,15 0,01 ± 0,03

4,3

2,44 ± 0,15 0,05 ± 0,03

6,7

2,40 ± 0,15 0,07 ± 0,03

13,2

2,01 ± 0,15 0,22 ± 0,03

17,5

1,96 ± 0,15 0,24 ± 0,03

21,4

1,94 ± 0,15 0,25 ± 0,03

25,3

2,03 ± 0,15 0,21 ± 0,03

30,5

1,90 ± 0,15 0,26 ± 0,03

34,5

1,95 ± 0,15 0,24 ± 0,03

46,4

2,05 ± 0,15 0,20 ± 0,03
- --
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TABELA VIII - QXDA para C3S puro hidratado a 25°C

I
.

+- IC3S/ISi

a(fraçào)
'"

1,Oh

3,46 ± 0,15 -o

14 h

2,61 ± 0,15 0,25 ± 0,03

164 h

2,34 ± 0,15 0,32 ± 0,03

15 dias

2,24 ± 0,15 0,35 ± 0,03

A tabela VIII mostra os dados de QXDA obtidos para uma

amo~tra de C3S puro hidratada a 25°C sempre mantida sob a pres

são de vapor de urna solução saturada de Ca(OH)2.

Na figura 5.8 representam-se os dados das tabelas V,

VI e VII para direta comparação entre os sistemas. A variação ob

servável na fração de C3S transformada corresponde ao período de

pega das pastas (estágio I do estudo por SAXS), e verifica-se

que realmente a quantidade transformada neste estágio está em

torno de 30% para o sistema puro.

Com relação ao CaC12, conforme sugere o estudo por SAXS

(figuras 5.2 e 5.6), a velocidade de pega e a quantidade transfor

mada neste estágio são maiores quando comparadas, respectivamen-

te, com as do sistema puro.

Com relação à sacarose, o efeito de retardação nao pode

ser claramente visto neste estudo por QXDA, nesta temperatura e

com esta" concentração de soluto. Este pequeno efeito, conformesu

~ere o estágio I de SAXS da figura 5.6, deve estar dentro das

grandes barras de erros experimentais associadas ao estudo por

QXDA. O mesmo se aplica em relação à quantidade transformada (a~

tura do patamar na figura 5.6) comparada com a do sistema puro.
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Figura 5.8. Fração de C3S transformada em função do tempo de hidra tação a 35 o C. ~: C3 S puro,

~:1% CaC12 , ~ :0,01% sacarose.
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5.2.2. FRAÇÃO DE C3S TRANSFORMADA E ESTÁGIO 11 DE SAXS

A figura 5.9 compara a evolução da fração de C3S tran~

formada no processo de hidrataçeo a 35°C, obtida por QXDA, e asI

variações na intensidade de SAXS para h fixo (curva F) do siste

ma puro da figura 5.6 ( U~ fator de escala vertical foi ~tiliza-

do para di=eta comparação dos dados). O estágio 11 de ~umento de

SAXS da curva F não está associado a nenhuma variação correspon-

dente na fr3ç~o transformada. Portanto, conclui-se que o estágio

II na evolução de SAXS está associada a uma mudança estruturalda

fase gel já formada e não a uma alteração no processo contínuo

de hidratação do C3S anidro.

\a

~

~.o-b
I
I,,,

:...••.( G ),,

A.··
•• (S••

A•.06
..'I..,•.,

~!.
Ô.

( F )~ .....
~.

(s'.
t:t,.,

...0,2

r---,
j

I

~0,4

0,6

-
-

o 20
t [h]

40

Figura 5.9. Fração transformada ~(QXDA) e variações da intensida

-1 -
de de SAXS em h =O,78nm , a 35°C. o:QXDA, 6:condiçaoo

F, O : condição G. (ver texto)
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De acordo com a equação (63), por exemplo, a intensida

de espalhada é proporcional à diferença de densidade eletrônica

ao quadrado, (6p )2,'multiplicaóa por um fator de forma 0 tama-

nho do motivo espalhador. Um aumento em I(h) pode ser causado por

uma variação de contraste, por uma mudança no fator de forma e

tamanho, ou ambos se e.~iste correlação entre eles.

Na figura 5.9 também se mostraQ as mudanças na intensi-

dade de SAXS para outra amostra hidratada na mesma temperatura ,

mas em condições de vedação mais perfe;tas (curva G). O efeito

de varição de intensidade correspondente ao estágio 11 só foi

observado (e mais abruptamente) exatamente quando a vedaçdo do

sistema foi removida (tempo Z; na figura 5.9). Este resultado pa-

rece confirmar que o estágio 11 de SAXS é acompanhado por uma va

riação de contraste causado pela evaporação de água dos poros e~

palhantes aumentando o contraste eletrônico 6p • O processo de

secagem acarreta também mudanças nos parâmetros estruturais as-

sociados ao gel formado na hidratação, conforme será

em seções posteriores.

discutido

Os resultados da figura 5.9 também indicam que a inten-

sidade de espalhamento de raios-X a baixos ângulos, medida em

ângulos fixos, em amostras em condições saturadas, i.e., sem so-

frer qualquer processo de secagem, pode ser utilizada em estu-

dos cinéticos como medida da fração transformada.

5.3. CINÉTICA DE HIDRATACÃO

5.3.1. LEI DE VELOCIDADE DURANT~ A PEGA PARA O SISTEMA PURO

A evolução de J(h ) (h =O,78nm-l) em função do tempo deo o

hidratação durante o período de pega das pastas puras (condições

saturadas) nas várias temperaturas, correspondem ao estágio I da

f::0ura 5.3. Desprezando a parte relativa aos efeitos de secagem,
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•... , ,
estas curvas sao analogas aquelas da figura 5.1b, e sugerem uma

F ' •• " (94)~orma anal~t~ca do t~po da equaçao de Johnson-Mehl para des-

crever a evolução dê J(h ) durante o estágio de pega das pastas:o

(J - J ) =
00 t (J

00
(116)

onde Jt, Jo e Voo 830 os valores da intensidade espalhada em ho'

respectivamente, no tempo t, extrapolada para t=O e corresponden

te ao aparente limite assintótico superior, como na figura 5.1b.

k é uma constante empírica de velocidade de n um parâmetro que

, - .. - (94)
e funçao do mecanlsmo determlnante da transformaçao de fase .

O gráfico lnln [(Joo - Jo)/(Joo - Jt)] versus lnt deve

ser linear' neste intervalo com inclinação n. A figura 5.10 mostra

este traçado para várias temperaturas, todas elas conduzindo a

um valor para n próximo de 2.

2 I 2
410 20510 2051041024

I a I

I I II

.---'
o

..o
"':)

-:>
I

I
8 8

-:>

-:>-2l...--J c
~

o Ic
-4 /- f,,1/'1I li ~II

I
0,5

I24
t(h)

Figura 5.10. Equação de Johnson-Mehl ajustada para sistema puro

em várias temperaturas. a:25°C(n=2,09), b:35°C (n=

2,01), c:44°C(n=2,01), d:52°C(n=2,04), e:65°C( n=

2,03) .
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Para maior precisão, os'valores de k ~oram então deter-

. ". ( ) 2. 1
m~nados atraves do graf~co ln Joo - Jt versus t . A f~gura 5. 1

mostra algur.s desses gráficos típicos para o sistema puro onde a

.. - k2/ ') ,~ncllnaçao vale ~. A tabela IX da os valores das constantesem

píricas de velocidades k(h-1) determinadas nas várias

turas estudadas para o sistema puro.

-

50

T(OC)

o 3S

• 44

Â 52

K (h-1 )

0,'196

0,287

0,442

100

Figura 5.11. Gráficos típicos para a determinação das constantes

empíricas de velocidades (k)

TABELA IX - Constantes empíricas de velocidades para o sistema puro\

T(OC) k(h-l)T (oC)k(h-l)

22

0,103440,287

25

0,11744*0,283

34

0,198520,442

34*

0,181650,496

35

0,19665*0,565

* réplicas



Na figura 5.12 estão representados os dados
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experlmen

tais juntamente com o ajuste da equaç~o de Johnson-Mehl com n=2

e os respectivos varares de k da tabela IX. O ajuste é bastante

razoável.

r-I
dlO

•

......•

20
t r hJ

Figura 5.12. Ajuste da equaçao de Johnson-Mehl (linha cheia) aos

dados experimentais. e:25°C; x:35cC; Ô :44°C; O :52°C;

o: 65°C. (sistema pt:.ro).

O parâmetro n=2 na equação de Johnson-Mehl é esperado

quando a transformação ocorre por crescimento controlado por di-

-.-. (95)
fusao, de reg10es em forma de d1scos com espessura constante .

Os resultados obtidos sugerem, portanto, que durante a pega das

pastas o volume dos motivos espalhadores de SAXS crescem em for-

ma de placas com espessura constante, controlados por difusão.I2

to sugere uma "cristalização" da fase gelo

5.3.2. ENERGIA EMPÍRICA DE ATIVACÃO

Excluindo os dois pontos a 65°C da tabela IX, o gráfi-

co lnk versus 1fT é linear conforme pode ser visto na figura 5.13,
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satisfazendo a lei de Arrhenius k a exp( - I:::. E/RT), onde 6 E é a

energia empírica de ativação do processo e R a constante dos ga

ses. A partir da inêlinação desta reta obtém-se ÓE=37,2kJ/mol.

1,0

Figura 5.13. Gráfico tipo Arrhenius para as cons~antes empíricas

de velocidades. (sistema C3S puro).

o valor obtido por Carlson e Forbrich(96) para a ener-

gla de ativação do processo de hidratação no cimento Portland

por calorimetria, num estágio corre&pondente a 55% de hidratação,

é da ordem de 33 kJ/mol. Este valor diminui posteriormente com

o grau de hidratação. Como o estágio referido aqui neste traba-

lho envolve aproximadamente 30% da tronsformação, conclui-se que

a energia empírica de ativação obtida é razoável.

5.3.3. VARIAÇÃO DE n E k EM FUNÇÃO DE ho

Os valores de n e k foram determinados em função de €o'

o ângulo escolhido para o estudo do comportamento da curva J(ho)
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versus t no estudo cinético a 35°C para o sistema puro. Os resul

tados estão sumarizados na tabela X

TABELA X - Valores de n e k em função de E

füa puro.

a 35°C para siste-

E(grau)
nk(h-1)

E(grau)nk(h-1)

0,61

2,010,192 3,02,050,144 '
I 1,10

2,010,196 4,42,360,138

1,61

2,010,184 6,02,660,121

,
2,15 2,000,169

,

A figura 5.14 mostra alguns gráficos típicos obtidos na

determinação de n neste estudo. Os valores de k foram obtidos

através do gráfico ln(J 00 - ~t) versus tn. Os parâmetros da

tabela X descrevem muito bem os dados experimentais através da

equação de Johnson-Mehl, como mostra a figura 5.15 traçada para

alguns casos típicos.

A figura 5.16 mostra que o parâmetro n é estável, com

, -1
valor em torno de 2, ate por volta de 3,50 (h=2,5nm ). Isto su-

gere que a evolução da parte principal da intensidade de SAXS é

controlada pelo mecanismo mencionado
,

compatlvel com n=2.

Para regiões angulares maiores, n tende a aumentar ligeiramente

indicando, possivelmente, a evolução de alguma contribuição de

SAXS mesclada com aquela do espalhamento principal, e que nao

tem contribuição desprezível na região de alto ângulo. Provave~

mente possam ser contribuições associadas ~s flutuações de den



- 101-

sidade eletrônica do sistema.

A variação de k dentro do intervalo onde n é estável indi

ca que a velocidade de variação de SAXS não é rigorosamente a

mesma para todo h. O estudo cinético foi feito então, dentro do

intervalo angular onde k é praticamente constante, i.e, para

-1 o
ho=O,78 nm ( Eo=l,l ).

c~s Puro r- 35 °c
o e-I,Slo 0-2,01
o e .3,00 o =2,05
ee"6,Oo 0-2,66

/
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Figura 5.14. Gráficos típicos para determinação de n em função do

ângulo selecionado para análise da evolução de J(h ).o
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Figura 5.15. Ajuste da eq. de Johnson-Meh1 (lirha cheia) com os

par~metros da tab. X. Pontos experimentais: 0:2,15°,
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Figura 5.16. Estabilidade dos parâmetros n e k em função do ângulo

5.3.4. EFEITO DAS ADTCÕES

Nos sistemas com as adições (CaC12 e sacarose) o ajuste

da equação de Johnson-Mehl n:v foi tão regular quanto no caso do

sistema puro. Isto é, encontraram-se distintos valores de n para

as várias temperaturas, embora foi quase sempre possível obter um

ajuste razodvel da equação(116) e determinar k a partir do

fico ln(Joo - Jt) versus tn. A tabela XI mestra os valores

n e k obtidos nas várias temperaturas estudadas para os

~
gra-

de

siste-

mas ~om 1% CaC12 e 0,01% sacarose.

A figura 5.17 compara as constantes empíricas de veloci-

dades dos sistemas com aS3.dições e aquelas correspondentes ao

sistema puro nas várias temperaturas. Os efeitos de acelea.ração

(CaC12) e retardação (sacarose) na velocidade de pega das pastas,

podem ser claramente vistos aqui pela verificação de que

ksacarose < kpuro < kcaC12' Alguma anomalia na lei geral para k

pode ser observada pela figura na temperatura de 6SoC nos três
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sistemas. Este efeito possivelmente se deve à rápida evaporaçaõ da

água nesta temperatura, conforme mencionado anteriormente, e que

possivelmente compromete a pega das pastas se a água evapora antes

que este período se complete.

TABELA XI - Parâmetro n e constanteempírica.de velocidade para os

sistc~as com adições

T (oC)

c3s + 1%CaC12
c3s ~ 0,01% sacarose

-1

k (h-1)n
k(h .) n

25

2,580,143 2,650,087
.34 2,210,310 2,420,160

44

2,140,495 2,120,247

52

2,030,736 2,130,388

65

1,920,908 2,600,501

..... ,

A observação de valores distintos de n com relação ao sis

tema puro (parte superior da figura 5.17), pode ser uma indicação

da mudanç& no mecanismo da transformação de fase que está ocorren-

do. Esta nudança não necessariamente deve ser na forma de cresci-

mento da nova fase. Por exemplo, o efeito de uma contínua nuclca-

ção, numa taxa constante, dos domír~üs da nova fase, causa um au-

mento no expoente n em relação àquele obtido para o caso de cres

~imento controlado por difusão de um número fixo de núcleos(94) .

Possivelmente, portanto, o excesso de 2 encontrado no expoente n

possa ter uma contribuição associada com mudanças na nucleação dos

produtos de hidratação durante a pega.
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Figura 5.17. Efeito das adições sobre o parâmetro n e na constan

te emp{rica de velocidade da reação de pega das pas-

tas.

As energias empíricas de ativação obtidas através do

gráfico lnk versus l/T (mínimos quadrados desprezando o ponto ~

650C), conforme mostra a figura 5.18, são 47,7 KJ/mol e 43,5KJ/rrol,

respectivamente, para o sistema com 1% CaC12 e 0,01% sacarosc. A

linearidade obtida aqui ~ um pou~o mais pobre do que no caso do

sistema puro, principalmente no sistema com CaC12.

Estes valores para a energia empírica de ativação
-

sao

t~ pouco maiores do que u correspopdente ao sistema puro (37,2 KJ/

moI). Isto pode significar que realmente há urnapequena mudança,

CG~ relação ao sistema puro, no mecanismo da cransformação de fa-

se, embora os distintos valores de n observados nos casos com as
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CAPíTULO VI

PARÂMETROS ESTRUTURAIS POR SAXS - RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1. MODELO DO SISTEMA DE PARTíCULAS - (PERFIL GAUSSIANO)

O modelo de um conjunto de partículas espalhando conforme

descrito no capítulo 111, seções 3.3 e 3.4, foi aplicado às cur-

vas de espalhamento para o sistema puro hidratado a 35°C, estuda-

do com feixe com perfil gaussiano e corrigido pelo

Schmidt (Cap. rv seção 4.5.6.1.).

método de

A amostra foi analisada em duas condições: a primeira,

designada amostra R14, correspondente ao estado saturado do pri-

meiro patamar de J(h ) da figura 5.3 (T=35°C, tempo de hidratação=o

13,7 h) e a segunda, designada amostra R35, correspondente ao es-

tado com algum grau de secagem associado ao final do estágio rr
de SAXS (figura 5.3, T=35°C, t=35h). A análise foi feita

do-se as formas das partículas, alternativamente, como

toman-

esferas,

cilindros e placas. Em nenhum dos casos a lei tipo Guinier, equa-

ções (24), (41) e (43), foi rigorosamente observada nos gráficos

correspondentes, conforme mostra a figura 6.1 para a amostra R14 .

. , - .
Entretanto, fOl posslvel obter uma extrapolaçao llnear, das cur-

vas correspondentes, para h -+O e obter em cada caso o "raio de gi-

ro" que na realidade está associado ~s maiores partículas que es

palham dentro deste intervalo angular(7l). A extrapolação linear

para h-+ C se ajusta melhor nos casos dos modelos de cilindros e

placas do que no caso de esferas.
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Figura 6.1: Gráfico tipo Guinier para modelo de particulas: esfe

roidais (I), cilindros (Ic=I.h) e placas (It=r.h2)
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Os parâmetros Re(raio da esfera), Ro(raio do cilindro) e

T (espessura da placa) foram então avaliados a partir dos respe~

tivos raios de giro RG, Rc e Rt obtidos das inc~inações das retas

extrapoladas para h~O no gráfico tipo Guinier. Os resultados es-

tão na tabela XII. Estes parâmetros foram também calculados a par

tir das equações (23), (45) e (46), utilizando-se do invariante

Q, equação (22), e dos valores extrapolados I(O), Ic(O) e It(O),

respectivamente. Estes resultados estão na tabela XIII juntamente

com o comprimento de correlação 1 , definido através dac

(28) •

-
equaçao

TABELA XII - parâmetros obtidos a partir do gráfico tipo Guinier

-]
(u.a. )

(10 nm)
Arrostra T=/lLRRe= 1573% Ro= ITRc .I(O)h~ OIc(O)h~ OIt(O)h ~ Ot

Rl4

137102124 532
9,0.10 9,8.101,1.10

R35

13310512031.10542.103
2

4,3.10

Os parãmetros integrais da tabela XIII sao menores do que

os correspondentes na tabela XII determinados a partir da inclina

çao do gráfico tipo Guinier. Isto porque na forma de cálculo atra

vés do invaIiante os poros menores tem aumentado um pouco o peso

de sua contribuição. Comparando os resultados entre R14 e R35 ob-

serva-se que os valores de R , R e T ficam praticamente inaltee o

rados no cálculo da tabela XII, enquanto que estes ( e 1 também)c

te~dem a aumentar neste processo de secagem, pela forma de cálcu-

10 da tabela XIII. Isto pode ser uma indicação de que a rCi"oçao

de água com a secagem se dá de forma heterog~nea, isto é, comcçan



TABELA XIII: Cálculo dos· parâmetros integrais a partir do invariante

QV 21T2I (O)
R = (3V)1/3

21TI
(O)
R di A I

1TIt (O).teA
c

Amostra
Qe 41T Qo1TT Q

(10-1nrn)
(u.a.) (10-3nm3)(10-lnm)(10-2nm2)(10-lnm)(10-lnm)

R14

6,90
5

85
3

53
507125,7.10 8,9.10

R35

19,0
5

91
3

66 689432,2.10 13,9.10

I-'I-'o
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do preferencialmente pelos poros maiores, o que afetaria o invarian

te Q também de uma forma bem particular. Os efeitos de 'secagem so-

bre os parâmetros estruturais peràodiscutidosnuma seção adiante.

A superfície por volume de uma partícula (S/V) foi avap

liada a partir da tabela XIII, de acordo com os modelos analisa-

dos. Para esfera (S/V) =3/R , para cilindro, com diâmetro muito mep e

nor do que a altura (S/V) =2/R ,e para placa com espessura,muito menorp o

do que as outras dimensões (S/V) =2/T. Admitindo que a fração dep

volume de poros que espalham quando 100% da hidratação ocorreu seja

~ = ~ 1=0,28 (a poros idade do gel conforme salientado no Capo lI,ge .

seção 2.6), então a superfície específica por volume da amostra p~

de ser avaliada através de (S/V )1000= ~ (S/V) • Estes resultadosam ~ p

estão na tabela XIV para as amostras R14(saturada) e R35.

TABELA XIV - Superfície específica das partículas em (lOnm-l)

Modelo esferaModelo cilindroModelo placa

amostra (S/V)
(S/Vam) 100%(S/V)(S/Vam) 100%(S/V)p(S/Vam) 100%p

P

R14

0,0350,00990,0380,0110,0400,011

R35

0,0330,00920,0300,00850,0290,0082

Observa-se da tabela XIV que (S/Vam)lOO%
~

nao e fortemen-

te dependente da forma adotada PQra os poros. Considerando a amos-

tra R14, única com condicões bem estabelecidas de umidade (satura-.
da), e considerando a densidade do sistema totalmente hidratado

d-2,4 g/cm3 (62), obtem-se 46 m2/g para a superfície específica a

. - ..,. -- .,. .
100% de hl.drataçao. Es'tc valor e comparavel ao valor da superfl.cl.e
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'f" - (30,33) d' - d
especl lca obtlda por adsorçao de N2 mas na con lçao e se

cagem apropriada para a medida por adsorção. Corno há urna tendên

cia de diminuição da 'superfície específica com a secagem, confor-

me sugere a tabela XIV, então o valor obtido de (s/V )1000 comam ~

o modelo de partículas, pode ser efetivamente ainda menor do que

o valor obtido pelo método de adsorção de N2. Note-se que o va-

lor obtido

obtido por

- ,
por adsorçao de N2 e da ordem qe 4 a 5 vezes menor do que o

- , (33 97)
adsorçao de vapor de agua ' .Isto sugere queo modelo

, . - ,
de partlculas espalhando lndependentemente nao e completamente

ad~quado para descrever todo o sistema dos motivos espalhadores &
SAXS em virtude de sua alta compactação.

A lei de Porod, expressa pela equação (33), é independen

-, ..
te do estado de compactaçao das partlculas conforme dlscutldo no

Capo 111, seção 3.3, e deve portanto resultar em valores/melhores

para (S/V). A figura 6.2 mostra o gráfico de I(h).h4 versus h4 p~

ra a amostra saturada R14. Observa-se que a equação (35) é obede

cida na região de Porod revelando a existência de flutuações deden

sidade eletrônica na matriz, compatível com modelo de flutuações

tridimensionais. Os valores de a, definido na equação (38), bT

(parâmetro de flutuação de densidade eletrônica) e Q, definido na

equaçao (13), foram então obtidos conforme descrito anteriormente

no Capo 111,seçoes 3.3 e 3.7.A extrapolação de Q entre h=O e hl

(o menor valor de h para o qual I(h)

foi medido)foi feitaajus

tando-se uma exponencial do tipo I(h)=I(O)exp(-a2h2)

com os
dois

ou três primeiros pontos, resultando

(117)

onde h* pertence à região dentro da qual a lei de Porod é obser

vada. A superfície por partícula foi calculada segundo a equaçao
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(33). O valor de (S/V )1000 foi avaliado como anteriormente e osam ~

resultados estão sumarizados na tabela XV para R14 e R35.

2,0

,.,
~::I'-J.,..&:.

.r=

-I-l
1.0

o

o
o 0.5 1.0

Figura 6.2: Gráfico de Porod para amostra saturada R14 (13,7h hi

o
dratada a 35 C)

3 2
Supondo novamente d-2,4g/cm , obtem-se 288 m /g corres-

pondente a 100% de hidratação no estado saturado. Este valor

bem maior do que aquele obtido através dos dados da tabela

,e
XIV

(46 m2/g). Porém, é ainda menor do que os

.. d( 42) , dWlnslow e Dlamon atraves e SAXS para

valores obtidos por

os estados saturados em

pastas de cimento Port1and, cujos resultados serão comparados opqr

tunam~nte. A inclusão do termo de compactação (l-~ ) para siste-

mas densos como na equação (67), deixa o valor de (S/V) menor aln
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da. Provavelmente a região angular acessível (-4,5°) com a coli-

"." ... -,
maçao montada com o perf~l de fe~xe gauss~ano, nao e completamen

te adequada para cobrir integralmente a região de Porod, resultan

do em valores menores para (S/V).

TABELA XV - Superfície específica por partícu~ e por volume da

amostra, obtida através da lei de Porod.

(s/v) = TI a/Q
(S/Vam)100%Arrostra

a(u.a.)
bT(u.a.)Q(u.a.)p

(10run-1)
(IOrun-1)

R14

0,541876,900,250,069

R35

0,9616119,80,150,043

6.2. EVOLUÇÃO DOS PARÂMETROS ESTRUTURAIS COM A HIDRATAÇÃO 

(PERFIL "LINEAR E INFINITO")

A colimação de Kratky permitiu obter dados de espalhamen

to pelas amostras até por volta de 7,5°, dando informações mais

completas das curvas de espalhamento e dirimir as dúvidas levant~

das na seção precedente.

A evolução das curvas de espalhamneto durante a pega. da

pasta para o sistema puro foi acompanhada em função do tempo de

hidratação a 35°C. Na região de Porod (h + 00 ), a equação (90)

(j(h)=~/h3 + bT) foi observada ao longo de todo o período de pega

da pasta, conforme mostram os gráficos ;(h) versus 1/h3 da figura

6.3, e mesmo para estágios mais avançados de hidratação, como se

verá adiante. Isto indica que flutuações de densidade eletrônica,

compatíveis com o modelo de flutuações tridimensionais, podem ser
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. , .
1nterpretadas ao longo de todo per10do de h1drataçao estudado .
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Figura 6.3: Gráfico tipo Porod para diversos tempos de hidratação

do sistema puro a 3SoC. *:l,Oh; x:2,Shi o:4,Shi O:6,6~

G :8,8hi +:ll,lhi 1l:13,6hi O :17,2hi. :26,Oh

o tipo de gráfico da figura 6.3 foi utilizado, em vez do

, . - () 3 h3 .. - .-class1co J h.h versus , para ma10r prec1sao na determ1naçao do

parâmetro a, aqui dado pela inclinação. O parâmetro de flutuaçã00r

foi obtido pelo intercepto em l/h3=O.

O invariante Q foi obtido através da equação (83) usando
\

os valores de a e bT de acordo com o descrito no Capo III, seçoes

3.7 e 3.8, A extrapolação de Q entre h=O e hl(o menor valor de h

para o qual se mediu J(h», foi feita ajusttando-se uma aproximação

exponencial do tipo ;(h)=;(O)exp(-a 2h2), com os dois ou três pri-

meiros pontos medidos, resultando:
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Na tabela XVI estão os resultados das determinações de~

tes parâmetros juntamente com a razão a/Q, relacionada com a su-

perfície específica através da equação (85), válida para sistemas

, .-
densos de part~culas ou de duas fases. Na f~gura 6.4 estao repre-

sentados os parâmetros da tabela XVI em função do tempo de hidra-

tação para direta comparação de suas variações.

TABELA XVI - Evolução dos parâmetros estruturais com o tempo de

hidratação a 35°C para o sistema puro (condições sa-

turadas).

!

t(h)
a(u.a. )bT (u.a.)Q(u.a. )~/Q (10 nm-1)

1,0

1,03 ± 0,0565,97,8 ± 0,20,131 ± 0,010

2,5

1,12 ± 0,0568,98,9 ± 0,20,125 ± 0,009

4,5

1,31 ± 0,0567,712,5 ±- 0,10,105 ± 0,006

6,6

1,90 ± 0,0668,917,8 ± 0,10,107 ± 0,006

8,8

2,96 ± 0,0868,923,4 ± 0,20,126 ± 0,005

11,1

3,15 ± 0,0979,526,6 ± 0,20,118 ± 0,005

13,6

4,05 ± 0,1086,030,8 :t 0,20,131 ± 0,005

17,2

3,98 ± 0,1097,030,3 ± 0,30,132 ± 0,005

\26,2

4,19 ± 0,1099,333,3 ± 0,30,126 ± 0,005
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Figura 6.4: Variação dos parâmetros estruturais ao longo da pega

a 3SoC do sistema puro.~:ã/Q, O: intensidade integra

da (Q) (a linha contInua representa a equação de

Johnson-Mehl c,oI!ln=2) ,+ : parâmetro de flut,uação (bT),

o: parâmetro de~~perficie (~).
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Durante este estágio de hidratação, há estreita relação

entre o grau de hidratação, dado por a na figura 5.8 (sistema pu-

ro), Q que é aproximadamente proprocional à quantidade da fase

transformada responsável pelo espalhamento de raios-X, e ~ o qual

é proporcional à superfície de interface das fases espalhantes pe

Ia equação (81). O parâmetro bT parece não ter uma correlação mU1

to clara com a evolução da hidratação.

A razão à/O permanece aproximadamente constante ao longo

deste período. Isto sugere que a área de interface é aproximad~

te equivalente para toda unidade de volume do gel formado durante

este estágio.

6.3. SUPERFíCIE ESPECíFICA E TAMANHO DE POROS DO GEL SATURADO

Nas condições afirmadas no último parágrafo da seçao an-

terio r, a poros idade e a distribuição de tamanho de poros da fase

espalhante deverá ser a mesma para toda unidade de volume do gel

formado. Nestas condições, é possível escrever simultâneamente:

(119)

e

(120)

onde w é a fração de volume ocupada pelos poros gel que efetiva,
mente espalham raios-X, e ã é o parâmetro proporcional à

,
superfl:.

cie de interface entre os poros e o sólido que compõem o gelo Os

índices "i" correspondem aos respectivos valores associados ao

grau de hidrataçào (li' e os índices "gel" são os respectivos valQ

res associados a 100% de hidratação.
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Pela definiçio de 0, equaçio. (84), e pelas equaç6es (119)

e (120), conclui-se que:

e que

( 121)

= 1- ~~l

l-ai <l>gel

-
a
gel

Q
gel

(122)

A equaçao (122) tem pequena variação com ai( para o va

lor característico de
<I> 1) e concorda razoavelmente com osge

da-

dos da figura 6.4. Os dois primeiros pontos da curva ã/O da figu-

ra 6.4, correspondentes ao gelformado nos primeiros instantes d~

. , .
po~s do per~odo de ~nduçao, sao menos concordantes com a equaçao

(122), embora os erros associados a eles sejam maiores.

De acordo com a equação (85) e usando (122), tem -se:

a·

<l>gel)-~-
O.~

(123)

A equaçao (123) permite extrapolar o valor de S/V para

a fase gel (aqui compreendida como todo o produto de hidratação) ,

~ partir dos valores medidos de ãi/Oi e ~i' desde que <l>gelseja

conhecida. Conforme mencionado no Capo lI, seção 2.6, powers(62)

estabelece que <I> 1= 28% do volume dos produtos de hidrataçãoge
e que este valor não deve ser significantemente diferente para o~

tras pastas similares. Em <I> 1 está excluída a porosidadege .
capi-
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- .. - ."
lar, que nao traz contr~bu~çao ao SAXS, e ~nclu~do qualquer espa

ço intercamada que venha supostamente entrar em colapso nos pro-

, .
cr~t~ca

com

cessos de secagem. A equação (123) não tem dependência

ai e portanto qualquer erro cometido na avaliação deste parâ
....... - , .

metro nao acarreta ma~ores erros na determ~naçao da superf~c~e do

gelo

A tabela XVII mostra os resultados desta determinação pa

ra várias amostras em condições saturadas, depois do período de

pega. O tamanho médio das cordas i e i associadas, respectiva-
p S

mente, aos poros e ao sólido que compõem o gel, definidas no Capo

III, seção 3.5, foram determinadas através das equações (64). Es-

tes parâmetros estão também indicados na tabela XVII.

o valor médio da s~perfície específica do gel nas condi-

ções saturadas para o sistema puro (4 primeiros dados da tabela

1:') , I 40 -1 . I . d(42) , ,XVI e , . nm . W1ns ow e D1amon , usando a tecn1ca de es-

palhamento de raios-X, obtiveram para uma pasta de cimento Portland

com w/c = 0,4 e 86% hidratada, em condições saturadas, o valor de

2 o 2
708 m / (g calcinado a 1050 C) ou 566 m /(g seco-O) para a super-

fície específica. Eles mostraram que este valor é similar àquele

de uma pasta preparada com alita (uma forma de C3S impuro). Extra

polando para 100%

a densidade d-2,4

de hidratação:dá 659 m2/ (g seco-O). Considerando

3(62) -1
g/cm obtem-se (S/V)100%=1,58 nm . Este vª

lor concorda razoavelmente com o do presente trabalho. O valor l~

vemente maior obtido dos dados da ref.(42) pode ser devido ao mé-

todo usado por aqueles autores para medir o volume de poros. Eles

pesaram a água removida na secagem desde o estado saturado até o

estado seco-O, o que incluiria a porosidade capilar quando rema-

nescente, isto é, quando w/c

.•... (62)sua eX1stenc1a . Um valor

e grau de hidratação permitissem a

, , -1
menor e obt1do, (S/V)100%=1,3l nm ,

a partir dos dados de outra pasta com w/c=O,3 e 78% hidratada,dos

d (62) o' '. h' -mesmos autores. Segun o Powers , 79~ e a maX1ma 1drataçao po~

sível para esta pasta com w/c=0,3 e assim praticamente toda porosi
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TABELA XVII - pi:irâmetros estruturais para amostras saturadas.

--
à/O (s/V)gel~p~s

Arrostra- Condições

a.
1 (10 nm-1).(10 nm-1)(10-1nm)(lO-lnm)

(A) C3S puro, satura

do em sistema fecha-do a 35°C

0,280,1320,1368,221

(B) C3S puro, satura

do em sistema fechadoa 25°C

0,320,1380,1417,920

--
(C) C3S puro,

2 me-

ses sob pressão

va-

por sç. Ca(OH)2 sat.

0,450,1470,1447,820

(Z) C3S puro, 1 ano

sob pressão vapor sç.Ca(OH)2 sat. (-25°C)

0,700,1530,1388,121

(H) C3S.+ 1% CaC12 sa

" turado em._.~isternafe-chado a 35°C

0,340,1350,1378,221
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dade capilar seria removida com 78% de hidrataç~o. Portanto o se-

gundo valor seria mais próximo do valor real para o gelo O valor

médio (1,45 nm-l) das duas pastas referidas, está em melhor con-

cordânc~a com os resultados do presente trabalho.

A adiç~o de 1% de CaC12 parece n~o ter efeito significan

te ; sobre a superfície específica do gel a 35°C.

6.4. INFLUÊNCIA DA LIMITACÃO DO PERFIL "LINEAR E INFINITO" SO

BRE A DETERMINACÃO DA SUPERFíCIE ESPECíFICA DO GEL

A figura 6.5 mostra o traçado do gráfico de porod,J(h).h3

3
versus h , para a amostra Z da tabela XVII estudada sob condi-

ções de feixe "linear e infinito". A região de Porod usada para a

- - r. -1determinaçao de (S/V) = 4 <p (1- <P ) a/'>lcomeça em torno de h- 3,9 nm •

30

10

0,05 0,10 0,15
h3 r 103 nm -3]

0,20

Figura 6.5: Gráfico de Porod para amostra Z (tabela XVII)
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Conforme mencionado no Cap~ IV, seç~o 4.5.3.4, a condi

ç~o "linear e infinito" para o feixe utilizado se cumpre rigo-

, -1
rosamente ate hLI-2,7 nm , e portanto fora deste intervalo acon

dição 1I1ineare infinito" seria apenas uma aproximação.

Decidiu-se então verificar a influência dessa aproxlma

".., ••••• , • , • A

çao sobre a determlnaçao da superflcle especlflca. Isto pode ser

estabelecido utilizando-se da intensidade puntiforme gerada p~lo

método de transformação indireta de Fourier, descrito no Cap.IV,

seção 4.5.6.2. Correu-se o programa ITP a partir das entradas do

perfil vertical verdadeiro do feixe (figura 4.15) e da intensid~

de medida com este feixe espalhada pela amostra Z (tabela XVII).

Uma forma de partícula lamelar (cuja justificativa se encontra nas
o

seções posteriores) com um diâmetro máximo de 100 A (10 nm), ba

seado nos resultados da seção 6.1, resultou na curva de estabili

zaçao da figura 6.6. Com estes dados de entrada houve, portanto,

o
8 92 3 4 5 6 7

log ).,
o-2 -I

o

20
I I

6

(01

r4 •
u

T'oj Ã
z

Cl
.2

2

\

Figura 6.6: Curva de estabilidade da saida do programa ITP para

amostra Z (Tabela XVII), com 15 funções B-splines e

D =looR. Desvio médio (L) e log do módulo da l~ dernax

rivada dos coef. solução das funções B-splines.
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boa estabilização dos parâmetros L e N' (ver Capo IV, seção 4.5.c

6.2), sendo que L=1,38 com razoável suporte para a boa aplicabi-
.

lidade do método (L-I).

A figura 6.7 mostra a função Yl(x), para uma partícula

lamelar, obtida pelo ajuste dos minimos quadrados de forma que a

sua transformada de Fourier corresponda à curva de espalhamento

JA(h) da figura 6.8, quando vista sob o perfil vertical verdadei

ro do feixe, e que melhor se ajusta aos dados experimentais de

entrada, J (h), representados pelos pontos da figura 6.8exp .

3

2

-x•...
>--.

o

-I
o 30 40

\

Figura 6.7: Função YI(x) da partícula lamelar que origina a curva

de espalhamento da figura 6.8 (linha cheia) quando

vista pelo perfil vertical verdadeiro. (amostra Z ta-

bela XVII)
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5,0

-
.t:-
Ol
o

3,0

2,0 O 0,2 0,4
h (10 nm-IJ

0,6

(Amostra Z, tabela XVII)

Figura 6.8: Comparação entre J (h)exp

cheia) do programa ITP.

(pontos) e JA(h) (linha

ijafigura 6.9 está a curva de intensidade de espalhamen

to I(h) (curva cheia), que seria obtida se vista sob um feixe

puntifor.me, da partícula lamelar com YI(x) dada de acordo com a

figura 6.7. O termo de oscilação em I(h) aparece em virtude do

espalhamento ser o correspondente ao de uma única partícula espa

lhando ipdependentemente. Se se considera que a intensidade ob-

servada é o resultado do espalhamento de um conjunto de partícu-

Ias não exatamente iguais, então o termo de oscilação seria com-

pletamente atenuado conforme a curva pontilhada da figura 6.9.
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Nestas condições, se poderia determ~nar (S/V) do sistema de acor

do com a lei de Porod usando a equação (67)[(S/V) =7f~ (l-~ )a/Q]

válida para feixe púntiforme. O gráfico I(h).h4 versus h4 foi

traçado (figura 6.10) usando os dados da curva pontilhada na

gião h>3,9 nrn-l {a mesma em que foi ajustada a lei de Porod

re-

com

o perfil "linear e infinito'~. A relação linear encontrada nesta

região concorda aproximadamente com a equação (35) revelando tam-

bém (corno no caso da aproximação "linear e infinito") a presença

de flutuações de densidade eletrônica compatíveis com o modelo de

flutuações tridimensionais. Este efeito é responsável pelo valor

6,0

-
.s::.

••••

014,0o-

2.0

h-3,9 nm-I

I

o 0,2 0,4
h(IO nl11'"l]

0,6

Figura 6.9: Intensidade espalhada (curva cheia) associada ao fei

xe puntiforme da partícula lamelar com Yl(x) da figu-

ra 6.7
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aparentemente alto de Y l(x) em x~O conforme a figura 6.7 (o va-

lor y 1(0)=1 é esperado). Os valores de a e Q foram determinados
.

conforme descrito anteriormente (Cap. 111, seções 3.3 e 3.7).

20

.c-

o
o 0.05 0.10

Figura 6.10: Gráfico de Porod, a partir da curva pontilhada da

figura 6.9, associado ao feixe puntiforme para amos

tra Z (tabela XVII)

Especificamente para esta amostra (Z, tabela XVII), os

resu1r.ados foram:

a = 1 im I (h) •h 4 =

h+ 00

3,90 (u.a.)

bT = 135 (u . a . )

Q = J h 21 (h) dh = 2 O, 5 ,(u. a. )
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Usando a equação equivalente à (123) para feixe puntiforme, vem

( ) 0-1 -1s/v l=n ~ 1(1- a. ~g l)a/Q = 0,135 A = 1,35 nmge ge 1 e

Este valor é praticamente o mesmo da tabela XVII para a

-1
amostra Z(1,38 nm ).

o mesmo tratamento foi feito com a amostra ZDD da tabela

XVIII (mostrada na seção seguinte), resultando:

a = I im I (h) •h 4 = 2, O O (u. a • )

bT = 136 (u. a • )

Q = fh2I(h)dh = 28,1 (u.a.)

que conduz a

o valor correspondente obtido atrav~s da aproximaç~o "li

near e infinito" ~ 0,482 nm-l(tabela XVIII) estando os dois valo-

res dentro de 4%, perfeitamente dentro dos erros experimentais.

_Estesresultados demostram que os valores de (S/V) obtidos

atrav~s da ap1:'oximaç~o "linear e infinito", embora n~o rigorosa-

mente corretos, constituem-se em confiáveis aproximações. possi-

velmente, este efeito se deve ao termo de flutuaç~o que tem sido

subtraído da intensidade espalhada nas determinações de (S/V) atra

v~s da lei de porod.
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6.5 INFLUtNCIA DA SECAGEM SOBRE OS PARÂMETROS ESTRUTURAIS

Conforme mencionado no Cap. V,· seção 5.2.2, o efeito da

secagem sobre as pastas saturadas se traduz, primeiramente, por

um aumento de intensidade espalhada em virtude de uma variação de

contraste (60) dos poros espalhantes, com a secagem. A figura

6.11 compara as curvas de SAXSpara uma amostra (C, tabela XVII)

em condições saturadas e depois de 15 dias em dessecador com

CaC12 (PH 0~O,2 mmHg) (C', tabela XVIII). O aumento de intensida
2

de observado é mais pronunciado na região de menores ângulos, su-

gerindo que, em condições intermediárias de secagem, a remoção de

água se dá heterogenearnente começando pelos poros maiores, ou en-

tão que os poros já secos coalescem aumentando o seu tamanho

dio.

-
me-

A tabela XVIII mostra as mudanças nos parâmetros estru-

turais associados com o processo de secagem sob várias condições.

TABELA XVIII - Parâmetros estruturais para amostras secas

Amostra Condiçõesa..ã./õ.
(S/V)gel

IpTs].
]. ].

(lOnm-l)

(lOnrn-1)(10-1nrn)(10-1nm)

A'

(1)0,300,07800,08001436

C'

(2)0,450,06770,06631743
\ ZDD

(3)0,700,05350,04822360

WD

(*)0,78--0,0448 2564

0,86
BDD

(3a)0,450,06280,06151847
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(1) amostra A da tabela XVII depois da remoção da vedação do SlS

tema do ar a 35°C. (estágio 11 de SAXS)

(2) amostra C da tabela XVII depois de 15 dias em dessecador com

(3) amostra Z da tabela XVII depois de 4 meses em dessecador com

Mg(Cl04)2' previamente .evacuado. Para as medições de SAXS o

vácuo foi quebrado com N2 seco. O Mg(CI04)2 foi previamente

desidratado de acordo com o método (2) da referência (98).

(*) Seco D (equilíbrio com PH 0-0,5 ~mHg). Cálculo com base nos2
dados de duas pastas (78 e 86% hidratadas) da referência (42)

(3a)amostra C' nas mesmas condições (3), exceto que exposto por

mais tempo (- 1,5h) ao ambiente (-60% rh) antes das medições

de SAXS

As condições de secagem das amostras estudadas neste tra

- - ... ,
balho nao estao mUlto bem deflnldas e posslvelmente nao sao exa-

tas condições de equilíbrio. Em virtude deste fato, apenas os as-

pectos qualitativos do processo de secagem serão abordados com ba-

se nestes dados. (S/v) 1 para os estados dessecados decresce comge
relação ao estado saturado, e em decorrência, o tamanho dos poros

e das partículas sólidas que compõem o gel (~ e ~ ) crescem. Esp s -
te efeito é mais pronunciado conforme mais rigoroso é o proces-

,
so de secagem. Isto sugere um agrupamento das partlculas e poros

que compõem o gelo Pode ainda ocorrer que o decréscimo na razao

ã/Õ (e portanto em S/v) seja apenas aparente, causado pela varla-

çao de contraste devido à evaporação heterogênea de água, que po-

deria estar começando pelo poros maiores. A intensidade espalhada
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é proporcional a (6p )2, tal que O, definido no espaço inteiro de

, I , • - •

h, e malS senslvel a varlaçoes de contraste dos poros malores, do

que ã, definido em h~oo , onde a contribuição desses poros
,
e

menor. Se a última consideração for correta, então o modelo de

duas fases com duas densidades eletrônicas, não poderia ser apli-

cado a estágios intermediários de secagem.

100

,.....

d 10:i'-'--

o 0,2
h (IOnm-l]

0,4

Figura 6.11: Efeito da secagem sobre a intensidade de SAXS.o: es-

tado saturado, o: 15 dias em dessecador com

(região de ângulos menores)
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o estado seco-D parece ser a condição de equilíbrio onde

toda água evaporável tem sido removida. Nestas condições, o mode-

10 das duas fases com duas densidades eletrônicas estaria justifi

cado: poros vazios ( P =0) e partículas sólidas do gel ( P 1= O). A

concordância entre os presentes resultados e aqueles obtidos por

, 'd(42) , - ,Wlnslow e Dlamon nas condlçoes saturadas, torna posslvel fa-

zer uso de seus dados obtidos nas condições seco-D, para uma aná-

lise quantitativa das características das pastas secas. Dos dados

da referência (42) para as duas pastas mencionadas anteriormente

(78 e 86% hidratadas), agora nas condições seco-D, obtem-se, por

um cálculo análogo ao anterior (seção 6.3), o valor médio 0,448

nm-l para a superfície específica extrapolada para 100% de hidra

tação (amostra WD, tabela XVIII). Este valor conduz, através das-
equações (64), a ~ = 2,5 nm ep ~ = 6,4 nm (tabela XVIII) ,s os

quais são por volta de três vezes maiores do que os corresponden-

tes valores nas condições saturadas, indicando efetivamente um

agrupamento, com o processo de secagem, dos poros e das partícu-

Ias que compõem o gelo

o valor de (S/V) 1 para a amostra WD da tabela XVIIIge

,e
comparável (-7%) ao valor obtido para a amostra ZDD (mesma tabe

Ia) do presente trabalho, mostrando que as condições de secagem

nos dois casos são próximas. A figura 6.12 mostra o traçado de

-() 3 3 ' ,-Porod J h .h versus h para a amostra ZDD. Alem da reglao de

Porod estudada e assinalada na figura, observa-se que na região

de menores h (h < 3,Onm-1 ) uma nova superfície parece definir-se

no estado seco. Isto é, outra região de h onde uma nova relação

linear no gráfico de Porod parece estabelecer-se com a secagem.

Isto parece ser uma característica do estado seco, pois a amostra

BDD (tabela XVIII) também mostra este comportamento.
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30

o
::J
'-'

.s::. 15-
I""')

o
O 0,10 0,20

Figura 6.12: Gráfico de Porod para amostra ZDD (tabela XVIII) .Pos

sível definição de uma nova superfície com a secagem

na região de menores ângulos.

Se se considerasse o espalhamento somente até este valor

de h (-3,0 nm-l), e admitindo que a porosidade associada a esta
I 1

nova superfície fosse ~ =--2- ~gel ' como uma indicativa apenas
. --" .' - .

p01S nao e posslvel determlna-la,entao se obterla os dados da ta-

bela XIX para os parâmetros estruturais associados.

Os valores da superfície na tabela XIX estão avaliados

através da aproximação (S/V), 1ge = 4 ~ I (1- a. ~ I ) ã I /0 I. Estes vaIo1 -
res sao um pouco maiores, porém comparáveis aos valores obtidos

para a superfície específica através da medida por adsorção de

N (30,33)2 •
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TABELA XIX - parâmetros estruturais para amostras secas associados

à possív~l nova superfície definida com a secagem

Anostra ã'(u.a.)
bT(u.a. )
Q' (u.a.)ã'/Q'

(S/V) I 1ge(ver tab. XVIII) (lOnrn-1)(lOnrn-1)

ZDD

2,5519885,20,02990,015

BDD

2,4732692,30,02680,014

6.6. MODELO ESTRUTURAL'~PARA O GEL

6.6.1. FORMA DAS PARTíCULAS

Os parâmetros 9., e
p

9., das tabelas XVII e XVIIIs estão

definidos no Capo III, seção 3.5, e foram obtidos através da medi

da da superfície específica. Convém salientar que uma avaliação

errônea em ~ altera significantemente o valor extrapolado de

(S/V) 1 e do parâmetro 9., associado ao sólido, porém naoge .• s
muda

significantemente o valor de 9.,

p associado aos poros, dentro do

intervalo aceitável para a porosidade.

Para uma melhor interpretação dos resultados é
,

necessa-

rio considerar o real significado de 9., para uma partícula, defini

do através das equações (30) e (31). Isto equivale considerar a

forma assumida da função de correlação

., h (72)lStO e, para r + O ou +00 •

y (r) na região de Porad,o

yo(r)
1

= 1 --r
9.,

(124 )
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onde t está relacionado com a superfície por partícula através

da equação (31), onde S e V representam a superfície e o volume

da part{cula, respectivamente. Por sua vez, t relaciona-se com

,.. , .. ,
os parametros geometrlcos que deflnem a forma da partlcula. Esta

relação pode ser obtida em cada caso através da equação (31).

Assim, se esfera de raio R, tem-se

(125)

se cilindro com diâmetro D e altura H» D, tem-se

~ = D (126)

e para placas com espessura T e área lateral B com IJB» T, tem-

se

~ = 2T (127)

,
Qualquer forma proposta para as partlculas, conduz sem-

pre ao mesmo valor de ~ e portanto ao mesmo valor para a superfí

cie específica, de acordo com a equaçao:

(S/V) = 4 </l. (1/ ~ . )~ ~ (128)

A equação (128) é a mesma que (31) exceto que S representa a su-

perfície total de interface e </l.V representa o volume total~
das

partículas. Portanto, a forma das partículas deve ser inferida a

partir de outras observações para combinar com as medições da su-

perfície específica.

f. - (62)Con orme menclonado no Capo 11, seçao 2.5, powers con

sidera uma lâmina fina de espessura T para descrever as partícu-
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estado

seco D. Esta forma foi sugerida por observações por microscopia

eletrônica. Este autor obtém T=3,4 nm a partir da superfície es-

pecífica medida por adsorção de vapor de água. O mesmo resultado

é obtido através de SAXS, conforme mostra o parâmetro ~s da amoâ

tra WD na tabela XVIII. Segundo a equação (127), ~ = 6,4 nm cons
..... _ ( 62)

duz a T = 3,2 nm, em concordanc~a com a aval~açao de Powers ,s

poros que compoe o gel).

e T = 1,25 nm. (T e T· correspondem àsp s p
das placas das partículas sólidas e dos

respectivas espessuras

O estudo cinético associado ao sistema puro no estado sa

turado, apresentando no Capo V, seção 5.3, conduziu ao parâmetro

n=2. Este resultado sugere que a fase gel é produzida pela forma-

ção e crescimento lateral de placas com espessura constante, num

mecanismo controlado por difusão(:5). Este mecanismo e forma de

crescimento parecem de acordo com as idéias de powers(62), discu-

tidas no Capo 11, seção 2.7. Este autor salienta que para expli

car a alta densidade observada para o gel (0,72 cm3 de SÓlido/cm3

de gel) supostamente composto de lamínulas, é necessário conside-

rar que o processo ocorra por um crescimento gradual nos espaços

disponíveis, principalmente nos extremos e nas arestas das lâmi-

nas. Uma precipitação ao acaso de cris~ais laminares pequenos a

partir da solução, por exemplo, não poderia produzir estruturas

tão

por

densas. As observações por microscopia eletrônica realizadas

Jennings et al(54) confirman a formaçã; de espécies de hidra

tados em forma de folhas muito finas, detectáveis no ínicio da hi-

dratação.

Uma evidência independente do modelo lamelar para os mo-

tivos espalhadores de SAXS é obtida pela análise da dependência

sobre h da intensidade espalhada por amostras saturadas. Usando

a aproximação de feixe "linear erinfinito" a equação (53) válida

para 'um sistema de placas inrC~ita:~~te estreita (espessura T)I ..
, I! I

. !

I
/

/

e
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área lateral B infinitamente grande, torna-se:

lim J(h)·.h3 = n2B( ~p)2T2h2 = K h2
B-IJoo

onde K é o mesmo da equação (86) .

(129)

. - '. -() 3 2Nestas cond1çoes, o graf1co J h .h versus h deve ser

linear através da origem. Esta relação linear foi observada, re-

produtivamente, nas amostras saturadas depois da pega das pastas,

num intervalo muito grande de h. A figura 6.13 mostra este traça

do para a amostra Z (saturada) da tabela XVII, onde a equaçao

(129) é verificada até por volta de h- 4 nm-l. A figura 6.14 mos

tra o mesmo gráfico para a amostra A (saturada) da tabela XVII,on

de a equação (129) é observada praticamente no intervalo inteiro

-1 '
de h medido (-5,4 nm ). Portanto o modelo lamelar e qualitati-

vamente consistente com os dados experimentais de SAXS no estado

saturado.

30
,....,.c.
:::l20'-'

It'l

.c

:c 10-
,"">

° ~--~ ---1-

0,15 0,30
h2[102nrn-2)

Figura 6.13: Gráfico mostrando comportamento típico de

lamelares. Amostra Z saturada da tabela

-1
(h*=3,9nm )

sistemas

XVII
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Figura 6.14: Mesmo traçado da figura 6.13 para a amostra A satura

da da tabela XVII.

6.6.2. ESTRUTURA DO GEL SATURADO ATRAVÉS DA SUPERFíCIE ESPECíFICA

Os valores médios de t
P

e t da tabela XVII do gel dass
amostras puras no estado saturado são 0,80 nm e 2,0 nm res-

pectivamente. Aplicando o modelo de placas através da equação(127),

conforme discutido na seçao precedente, obtem-se as espessuras

T = 1,0 nm e T = 0,40 nm, respectivamente, para as lamínulas sós p -

lidas e poros que compõem o gel no estado saturado. Isto corres-

ponderia, aproximadamente, a uma camada do tipo das tobermori tas in

tercalada por urna a duas monocamadas de água, em média.

Para a determinação de T e T foi utilizada a superfí-p s

cie específica obtida através da lei de porod frequentemente aju~

- -1
tada, nos estados saturados, na regiao h >3,8 nm . Exemplos des-
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te ajuste estão na figura 6.5 para amostra saturada Z da tabela

- -1 -1
XVII (regiao de Porod 3,9 nm < h < 5,6 nm ), e na figura 6.15

para a amostra saturada A da tabela

-1 -1
3, 8 nm < h < 5,4 nm ).

XVII
. -

de Porod

Segundo Schmidt et a1 (74), para todos os propósitos
,

pra-

ticos, na região h > 3,5/T, onde T é a espessura da placa (mínima

di "" d () I' I Ilmensao a partlcu1a , a 1el c1aSSlca de Porod deverla
,

tambem

20

::'10
I"J

o 0,04 0,08 0,16

Figura 6.15: Gráfico de porod para amostra A (tabela XVII). Região

-1 -1
de ajuste: 3,8nm > h > 5,4nm .
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b d (I I , ("'() -3(ser o serva a para a parl1cula mtelra,lsto e: J h a h descontando

possíveis contribuições de flutuações de densidade eletrônica).De

acordo com os gráficos da figura 6.5 e 6.15, por exemplo,T-0,7 nm

seria a mínima espessura da lâmina que poderia ser medida com pre

~i~iôno intervalo angular usado para o ajuste da lei de Porod.

Como o valor obtido para as amostras saturadas foi T = 0,40p

então o comportamento linear no gráfico j(h).h3 versus h3 na

nm,

re-

gião h > 3,8 nm-l deve ser considerado como uma aproximação da

equação (90), e o desvio da lei de Porod encontrado neste interva

10 possivelmente pode não estar associado com flutuações tridimen

••• A ". _. ,

SlonalS. Asslm, o parametro de superflcle ~ obtldo atraves desse

método deve ser considerado como uma aproximação apenas.Este efei

to é um pouco mitigado, inerentemente ao método, no cálculo da

superfície específica através da razão ã/O, conforme se verá na

seção seguinte. Portanto, os valores obtidos para as espessuras

T e T das placas nos estados saturados, a partir da superfície
p s

específica, devem ser considerados como valores aproximados ape-

nas, porém não necessariamente absurdos.

6.6.3. ESTRUTURA LAMELAR DO GEL SATURADO ATRAVÉS DAS

J(h).h3 VERSUS h2

CURVAS

Conforme discutido na última parte da seção 6.6.1,as cur

-() 3 2vas J h.h versus h das amostras no estado saturado, obedecem a

relação linear da equação (129), válida para um sistema lamelar

constituido de placas com espessura T muito pequena em relação às

outras dimensões. Esta espessura poderia ser obtida através da

inclinação R da reta como nas figuras 6.5 e 6.15, por exemplo,uti

lizando-se do invariante O conforme prevê a equação (87),para fei
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puntiforrne.

Os resultados deste cálculo estão na tabela XX para várias arnos-

tras saturadas.

TABELA XX - Espessura das placas do sistema lamelar para amostras

saturadas, a partir de K e Q

Amostra
K (u.a.)O (u.a.)T ;;4K/ã

(ver tab.XVII)
(10 -1 nm)

A

64,230,38,5

B

73,731,2 9,4

C

12563,3 7,9

Z

10160,3 6,7

K (u.a.)

Q (u.a.)T = 7TK/Q(lO-lnm)

R14 (*)

18,36,908,3

(*) ver tabela XIII. As equações utilizadas correspondem às

do feixe puntiforme.

o valor médio para a espessura T da tabela XX é 0,82 nm,

o que é da ordem de duas vezes maior do que o valor de T (0,40nm). p
obtido através da superfície específica nos estados saturados. A

limitação deste método está na determinação de Q para o qual a

intensidade deve ser medida até valores suficientemente grandes

de h, tal que a lei de Porod clássica, J(h) al/h3, seja observª

da para a partícula inteira.

o valor de Q utilizado na tabela XX é o mesmo daquele cal

culado conforme descrito na seção 6.2, usando o modelo de flutuª
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....
na reglao men

cionada anteriormente. Considerando que o afastamento da lei de

Porod é apenas urna aproximação da equação J(h) = ã/h3 + bT naque

le intervalo, então Q pode ser efetivamente maior do que o valor

determinado e mostrado na tabela XX.

Por exemplo, considere-se o gráfico da figura 6.14

a amostra saturada A (tabelas XVII e XX) e suponha-se que

h > h* = 5,4 nm-l (o maior valor de h para o qual J(h) foi

para

para

medi-

do) a lei de Porod seja observada para a placa inteira, isto

- ) 3 -( ) 3 - ( . )J(h.h = J h* .h* = a cte da le1 de Porod . Neste caso se

,
e,

te-

K h2para h < h*IJ(h) .h3
=

I (130)

ã = K h; para h > h*

e

Q = }OO hJ(h)dh = K h* + ã/h* = 2Kh* (131)
o

Este cálculo para a amostra A da tabela XX resulta Q=

70,2 u.a., conduzindo a T = 0,37 nm que é menor do que o respec-

tivo valor da tabela XX (0,85 nm). Porém, este vaior é comparável

ao valor da espessura T do poro nos estados saturados (0,40nmp
calculada através da superfície específica conforme descrito na

seção 6.6.2.0 valor de Q pode ser ainda maior se a região de Porod

para a partícula inteira estiver ainda acima de h*, conduzindo a

valores de T menores ainda.

Este resultado sugere que se, na obtenção da superfície

específica através da lei de Porod usando a aproximação J(h)

-/ 3· .a h + bT ' no 1ntervalo correspondente, ocorre 1nerenternente urna
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diminuição em ã, então o valor de Q calculado com base na mesma

aproximação resulta também num valor consideravelmente menor do

que o valor real. Talvez esta diminuição seja comparável com a

diminuição ocorrida em ã. Isto justifica o afirmado na seção 6.6.2

com relação à razão ã/õ e com relação às espessuras Tp e Ts' nao

necessariamente absurdas, obtidas no estado saturado.

Ainda com base nas últimas considerações, se teria, em

adição:

e portanto

T.h* = 2 (132)

Mas, por hipótese, h* é o menor valor de h para o qual a lei de

Porod seria válida para a partícula inteira. Isto sugere que para

um sistema de placas, visto sob condições de feixe "linear e infi

nito",a lei de Porod clássica deve ser observada para a
.-

partlcu-

Ia inteira na região h > 2/T e não h > 3,5/T conforme salientado

na seção ~.6~2.Istomelhoraria a concord&ncia qualitativa e quanti

tativa dos resultados de SAXS.

6.6.4. ANÁLISE DA FUNCÃO DE CORRELACÃO

6.6.4.1. GEL SATURADO
'\

Yl(x) PARA LAMELAS

A figura 6.7 mostra detalhes da função Yl(x) do siste

ma lamelar obtida para a amostra Z (saturada, tabela XVII), atra

vés ~o programa ITP conforme mencionado na seção 6.4. Esta curva

é característica de um sistema lamelar de duas fases(78). O valor
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Yl (0)=1) está pro

vavelmente associado com a presença de flutuações de densidade ele

trônica no sistema. Isto sugere que em qualquer forma de apresen-

tar o modelo, um termo de flutuações parece realmente estar pre-

sente.

A posição do primeiro máximo corresponde à distância en-

, (78)
tre as lamelas do s1stema lamelar de duas fases . Este valor es

o

tá em torno de 11 A (figura6.7) e não concorda muito bem com o

o o

valor de 14 A que seria obtido a partir de T + T ,(4,0 + 10)A,dosp s
estados saturados.

o ponto de mínimo, Y . , no gráfico de Y I (x) paramJ.n
o

sistema lamelar de duas fases, vale Y . = <P'/(l- <PI), dem1n acordo

com a equação (69), onde <P' é a mínima fração de volume de uma das

fases. Para a amostra em questão Y . = -0,39, o quemJ.n
resulta

<P' = 0,28. Este é o mesmo valor de <p I que se temge
utilizado

nas determinações de
(s/V)gel·

Admitindo que o excesso de 1 em Yl(O) esteja
associado

à presença de flutuações de densidade eletrônica, então a exclu-

são dessa contribuição permitiria avaliar (d Yl/dx)x=O. Isto re-

sulta, aproximadamente, a partir da linha pontilhada da

6.7:

figura

°-1 -1
= -0,37 A =-3,7 nm

3,5

Segundo vonk(78), esta inclinação relaciona-se com a inclinaçãode

Y (r), a função de correlação da partícula inteira, emo

através da equação (71). Reescrevendo (72) na forma

(S/V) = -2 <p(1- <P)(d Y l/dx)o

r = O

(133)

e fazendo <P = <p 1 = 0,28, obtem-sege



0-1
(S/v) 1 = 0,149 A =ge

-1
1,49 nm
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Este valor é um pouco maior (~7%), porém comparável ao encontrado

_ °-1 -1)na tabela XVII para a amostra em questao (0,138 A = 1,38 nm

6.6.4.2. GEL SECO

A figura 6.16 mostra detalhes da fun~ão y l(x} do ~1~te-
ma lamelar obtida para a amostra ZDD (seca segundo a tabela XVIII)

através do programa ITP.

t-
x-
~

2

o

10 20 40 50

Figura 6.16: Detalhe da função Y1 (x) para lamelas da amostra

(seca segundo tabela XVIII).

ZDD
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Comparando com a figura 6.7, verifica-se um acentuado au

d' 'b' "" ..•. .., Jmento na lstrl Ulçao de dlstanclas de correlaçao ate por volta

o . ,
de 25 A = 2,5 nm, sugerindo que muitas part1culas coaleceram au-

mentando o tamanho médio da distribuição. A função Yl(x) da fi-

gura 6.16 parece estar composta por duas componentes independen-

tes: uma que mantém a mesma característica da estrutura 1ame1ar do

estado saturado (conf. figura 6.7), e outra, que parece

, ... - . '" . , .
ponder a d1str1bu1çao de dlstanclas de partlculas malS

corres-

crescl-

das ou agrupadas pela secagem. Isto pode significar que a secagem

realizada com esta amostra não foi suficiente para remover toda a

água presente nas intercamadas, e possivelmente o sistema ainda

nao possa, rigorosamente, ser tratado como um sistema de duas fa-

ses com duas densidades eletrônicas. Convém lembrar que (S/V)gel

obtida para esta amostra (0,484 nm-l) é próximo ao valor avaliado

a partir dos dados de Winslow e Diamond(42) para o estado seco-D

-1
(0,448 nm ) (Tabela XVIII).

Admitindo que as duas componentes de Yl(x) sejam simples

mente aditivas, então a contribuição da parte coalescida com a

secagem poderia ser avaliada a partir da diferença Yl(C) = Yl(seco)

Y l(sat.). Este resultado é mostrado na figura 6.17 em função de

x. Pela figura é possível extrapolar uma inclinação(d Y l(C)/dx)x=O

que estaria relacionada com a superfície das partículas coalesci

das.Isto resulta:

°-1 -1
(d Yl(C)/dx)o = - 0,043 A =-0,43 nm

Como na seçao anterior,



Admitindo que a porosidade associada a esta superfície de
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poros

coalescidos seja ~ =(1/2) ~ l' como uma indicativa apenas conge

forme considerado na seção 6.5, então

°-1 -1
(S/V)C = 2(0,14)(1 - 0,14)(0,043) = 0,010 A = 0,10nm

, " °-1
Este valor e menor, porem comparavel com o valor obtido (0,015A )

pelas considerações semelhantes feitas na seção 6.5 para esta

amostra. Conforme frisado anteriormente 0,010 A-I é da ordem do

valor obtido para a superfície específica medida por adsorção de

• A. (30,33)
n1trogen1o .

1,0

u-
>

0,5

°

Figura 6.17: Diferença entre as função Yl(x) no estado seco (amos

tra ZDD, tabela XVIII) e no estado saturado (amostra

Z, tabela XVII).

6.7. EFEITO DA RE-SATURACÃO

Considerando a tabela XVIII, observa-se que a amostra

BDD, tratada sob as mesmas condições de secagem da amostra ZDD



e deixada por um tempo maior sob condições de humidade
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relativa

ambiente, apresentou um valor para (S/V) 1 maior do que o corge, ,
respondente a amostra·ZDD. Isto sugere que a entrada de agua nas

intercamadas é possível e ocorre com relativa facilidade.

A amostra ZDD foi então deixada por 3 horas sob a pre§.

=

são de vapor de uma solução saturada de Ca(OH)2 e em seguida rea

lizadas as medições de SAXS (denominada amostra ZSl). As mediçõ~s

repetiram-se depois de 1 semana de re-saturação (denominada amo§

tra Z82). Os resultados estão sumarizados na tabela XXI.

TABELA XXI - Superfície específica do gel re-saturado, comparado

com o estado saturado inicial e depois de seco.

-1

AIoostra-Condição
ã(u.a.)Q(u.a.)(S/V) 1 (10 nro. )

ge

(z) sat. inicial

9,2360,30,138

(ZOD)tab. XVIII

5,2397,70,0482

(ZSl) 3h re-sat.

5,6151,80,0970

(ZS2) 7 dias re-sat.

6,7051,20,118

Grande parte da superfície específica é recuperada com

a re-saturação. Depois de uma semana de re-saturação, a diferença

encontrada com relação ao estado saturado inicial é da ordem de

°-1 ,
0,020 A • Esta diferença e um pouco menor do que o valor que se

obteria a partir de ã'/Q' correspondente da tabela XIX, se se usas

, °-1 ' , ,
se ~'= 0,28. Isto e 0,027 A • Porem, ela e mais proxima ao va-

lor que se obteria a partir de (d y l(C)/dx)o da seção 6.6.4., se

se usasse ~ ' = 0,28. Isto é, (S/V) = 2 ~'(1_ ~') (d y l(C)/dx)o
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0,017 A • Este resultado sugere que
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parte da porosidade coale~

cida com o processo de secagem parece não reversível com a re-sa

turação, pelo menos até este estágio estudado. Winslow e Diamond(42)

encontraram uma recuperação total da superfície específica com a

f1W.' ,

re-saturaçao, felta com a agua re-entrando na amostra sob vacuo ,

nos casos onde a amostra não fora aquecida. Evidentemente os dois

12,0

IA A

A
A

O

AA
lC o AAA

X o

A

.s;;

8.J
o

A

-
X

o A

''''

A

X
o

A

c:

X

O AX o
A

X o
AXi' A

lPlP. AiP, AA
~ \~

4,0
-4,5 -0,5

Figura 6.18: Comparação qualitativa das curvas de SAXS. x: satura

do inicial (amostra Z, tabela XVII); ~: estado seco

da tabela XVIII (Am. ZDD)j o: re-saturado por 7 dias

(amostra ZS2, tabela XXI) •
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processos de re-saturação são diferentes e possivelmente os dados

nao possam ser comparados.

Qualitativaménte, as características das curvas de espa-

lhamento são recuperadas com a re-saturação conforme mostra a fi

gura 6.18. A figura 6.19 mostra a curva de J(h).h3 versus h2 para

a amostra ZS2 (tabela XXI). A mesma característica associada ao

estado saturado inicial é recuperada. Isto é, a relação

versus h2 é linear através da origem. Esta linearidade fora perdi

da com a secagem, principalmente na região de menores ângulos. I~

to significa que a estrutura lamelar associada parece completamen

30

o
J
•...•

It) 20.t:.

I"":>

10

0.10 0,30

o

Figura 6.19: Recuperação da estrutura típica lamelar associada

amostra ZS2 (tabela XXI) re-saturada por 1 semana.

-a
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te recuperada. Se remanesce urna estrutura de poros coalescidosnes

tes estados re-saturados, e mesmo nos estados saturados iniciais,

ela tem uma contribuição menor ao SAXS na região angular observa-

da, desde que ela tenha o mesmo contraste eletr~nico.

~
6.9. MOD~LO ÀLT~RNÀTIVO PARA INTERPRETACAO DA POROSIDADE NO

C3S HIDRATADO: ESTRUTURA FRACTAL

6.8.1. ESPALHAMENTO POR ESTRUTURAS COM CARACTERíSTICAS DE FRACTAL

Algumas estruturas porosas podem apresentar, numa região

bastante grande de h, uma dependência de proporcionalidade entre

a intensidade espalhada (luz, raios-X ou neutrons) e uma potência

não inteira negativa de h (I(h) a h-a). Este efeito tem sido in-

terpretado como um afastamento da lei clássica de Porod (I(h) a

h -~)(75), quando analisado dentro da região angular corresponden-

te, isto é, a altos ângulos. Ele tem sido subtraído da intensida

de espalhada, depois de uma adequada aproximação(75) ajustada na

região assintótica (altos ângulos) das curvas de SAXS, e a super

fície determinada segundo análises padrão .

. (99)
Bale e Schrllldt mostram que pode haver uma razao mals

fundamental para estes expoentes não interios negativos, se a es

trutura porosa pode ser descrita segundo o modelo "fractal,,(lOO).

A natureza fractal da estrutura porosa pode decorrer da rugosida-

de da superfície de interface que apresenta similaridade própria,

isto é, invariante sob qualquer escala de transformação, ou então,

decorrente de uma ampla distribuição de tamanho de poros (distri-

b . - d h .. (101») .ulçao e taman os numa lel potenclal , que 19ualmente

. - .. , d d '. (99) l' 'faça a condlçao de Slml1arl a e proprla . Ta slstema e

satis-

denomi
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f' . h' d . (99)nado um fracta1 de super lCle e espa1 ara segun o a lel

(134)

onde Ds é a dimensionalidade da superfície fractal, que assurng va

lores entre 2 ~ D ~ 3(100). A superfície de interface (S) destes

sistema depende, de certa forma, da resolução com que ela é ob-

, (100)
servada e sera dada por

(135)

onde R é o raio de uma esfera usada para percorrer e registrar a

superfície. Em outras palavras, o valor de S depende do limite su

perior da região de h em que o espalhamento é medido.

Para sistemas euclidianos D =2 e a equação (134)torna-ses

a lei clássica de Porod. Nestas condiçóes a superfície tem contor

no perfeitamente liso ou então a distribuição de tamanhos de po-

- ., (100)
ros nao segue uma lel potenclal • Para altos valores de h as-

sociados a dimensão a geradora do contorno fractal, a equação (134)

deixa também de ser seguida para novamente a lei de Porod

çar a ser observada.

come-

Para interpretar as curvas de espalhamento é necessário

distinguir entre espalhamento por estruturas fractais de superfí

cie e de massa (ou de volume) (100,102) . Muitos sistemas que cres-

. - ,
cem randomlcamente como, por exemplo, agregaçao de partlculas em

solução, podem formar objetos com estruturas estatisticamente bem

definidas, e podem ser descritos como fractais de massa, isto
,
e ,

objetos cuja massa (M) cresce com o raio (R) elevado a uma potên

cia (Dv) menor do que a dimensão do espaço(lOO). Ou seja:

D
M a. R v (136)
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Para cilindros, discos e esferas, D é 1,2 e 3, respectivamente,v

consistentes com a noção comum de dimensionalidade. Para objetos

randômicos, D , deve ser um número não inteiro e por isso conheci
V -

do corno dimensão fractal

fractais de massa (ou de

de massa. Sistemas que se comportam como

.(100)
volume) espalham segundo a leI

(137)

-1 ,,,
com 1 ~ D ~ 3, no intervalo L» h »a, onde L e a distanv

cia de correlação (ou medida do tamanho) do objeto e a uma medida

do~~o característico da unidade geradora do fractal de massa

(raio da molécula ou partícula que compõe o agregado, por exem-

pIo) .

A característica fractal das estruturas tem sido estabe-

lecida experimentalmente nos vários sistemas a partir da análise

(99 100 102 103) . ,das curvas in I(h)vs in h ' , , . Se o slstema e um frac

tal dentro de determinado intervalo de dimensões (ou recíprocamen

te em h), então tal gráfico é linear neste intervalo com inclina-

çao -a . Estruturas que são fractais de volume dão inclinação en

tre -1 e -3 e fractais de superfície, entre -3 e _4(100, 102) .

(100) A

Schaefer e Keefer tem mostrado que certas estruturas podem

apresentar objetos com características de superfície e de volume

fractal, em distintos intervalos de distâncias de correlação.Nes-

tes sistemas um "cross-over" é esperado nas curvas in I(h) vstn h

no ponto em torno de h 1__ , onde i é o maior tamanhoi abaixo

do qual a estrutura começa a ser descrita como um fractal de su-

, .
perflcle.

6.8.2. ANÁLISE FRACTAL DO SISTEMA C3S HIDRATADO

As curvas de intensidade espalhada, apresentadas nesta
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seção, são as correspondentes ao feixe "linear e infinito". Por-

tanto toda inc'linação a. das curvas in- j (h) vs R-nh registradas

aqui, devem ser convertidas analiticamente para a inclinação cor-

respondente ao feixe puntiforme, simplesmente somando-se -1 ao

valor de a , para determinação da dimensionalidade fractal.

A figura 6.20 mostra a evolução das curvas lnJ(h) versus

lnh com o tempo de hidratação a 35°C de uma pasta de ~3S puro. TQ

das as curvas referem-se ao estado saturado da pasta. Uma relação

linear vai se definindo na região O,7nm -1 < h < 5, 4nm -1 à medida

que a pega da pasta vai ocorrendo e finalmente se estabelece de-

. , .. - , - .
p01S deste per10do. Sua 1ncl1naçao da a - -loque levar1a a

D = 4. Uma estrutura de superfície fractal tem dimensionalidades .
máxima D = 3. Isto significa que o estado saturado das pastas nãos
se comporta como um fractal de superfície dentro deste intervalo.

Este valor de inclinação (a=-l) parece realmente estar

associado à presença de uma fase com estrutura lamelar com espaça

mentos muito estreitos entre as lamelas, num arranjo desordenado.

Os resultados para o sistema no estado saturado são, portanto,con

sistentes com o modelo do gel C-S-H composto essencialmente por

estruturas lamelares desordenados e, possivelmente, por alguns po

ros (esferoidais) maiores com superfície específica relativamen-

te baixa, que devem ter pequena contribuição para o espalhamento

nesta região de grandes h.

A figura 6.21 mostra a evolução das curvas lnJ(h) versus

lnh à medida que se aumenta a rigorosidade do processo de seca

gem, comparadas com o estado saturado. As regiões analisadas cor

respondem àquelas de pequenos h onde as maiores modificações em

J(h) foram observadas com a secagem.

O sistema com secagem parcial (35 min sob vácuo - 10-3Torr)
- -Cl

produz curvas de SAXS com comportamento J(h) a h num domínio

-1 -1
relativamente grande 0,12 nm < h < 0,90 nm com a--2,1. Assu-
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Figura 6.20: Análise de fractal para o sistema C3S puro saturado

ao longo do período de pega da pasta a 3SoC.
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Figura 6021: Análise de fractal para amostras dessecadaso ~: satu-

rada inicial (amostra C, tabela XVII); o: 35 min sob

~ -3
vacuo a -10 Torro; +: 4 meses em dessecador com

Mg(Cl04)2 (amostra BDD - tabela XVIII) o
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mindo um modelo estrutural de superfície fractal para este está-

gio de secagem, obtém-se uma dimensionalidade de ~1,,1perfíciefraç,

tal D = 2,9 numa escala compreendida entre 3,9 nm e 29 nm, usans
do R- 3,5/h segundo Bale and schmidt(99), ou 7,0 nm e 52 nm,usan

do a distância análoga à reflexão de Bragg segundo Rojanski et

1(104) C .. h(103) d .. (a • ra~ev~c tem encontra o um valor ma~s prec~so D =. s
~,73), utilizando radiação sincrotron, num estágio de secagem com

parável para este sistema. O caráter fractal de superfície do si~

tema parcialmente seco pode se dever à formação de poros entre as

lâminas, colapsadas pela eliminação de água, com uma distribuição

de tamanho que satisfaz a condição de "self-similarity". Esta es

trutura de poros, que se comporta como fractal de superfície den-

tro do intervalo mencionado, poderia, igualmente bem, já estar

presente no estado húmido da pasta e ter um efeito simplesmente

aditivo no espalhamento (sem correlação) com a estrutura fina la-

melar do estado saturado. Neste caso, nas primeiras etapas de se-

cagem, estes poros maiores (possivelmente comunicantes) seriampre

ferencialmente esvaziados, e a variação de contraste decorrente ,

os colocaria em relevância para efeito de espalhamento em relação

àqueles lamelares ',aindacheios de água (com contraste menor).Não

há uma exata condição de equilíbrio para esta primeira etapa de

secagem associada ao final deste estágio, que se denominou 11 no

Cap. V, seção 5.2.2., tampouco é esta estrutura estável com rela-

ção a secagens posteriores mais rigorosas. Por isso, não se des-

carta a possibilidade de que a estrutura fractal de superfície

que se pode associar a esta etapa, seja decorrente de ambos: esva,
ziamento de poros maiores já presentes no estado saturado ant~

rior e formação de novos poros entre as lâminas colapsadas

eliminação de água.

pela

A amostra com grau de secagem superior (BDD, tabela XVIII)

apresenta um comportamento mais complexo. Aparentemente têm-se
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(figura

-1
6.21) com um "cross-over" para h ..• 0,4 nm . Para valores menores

de h , tem-se uma inclinação a, ...-1,4 que corresponderia a um

volume fractal. Esta transformação de um objeto de superf{cie fra~

tal para um obje~o de superf{cle e volume fractal poderia estar

associada à eventual eliminação de parte da água combinada, fa-

, ~ • 4'\

zendo perder as partlculas as suas caracterlstlcas homogeneas, dg

formando a estrutura lamelar~ Estas conclusões são apenas especQ

lativas e precisariam de vQrificaCõês baseadas em t~cnicas experi

mentais independentes.
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CONCLUSÕES

O conjunto dos resultados dos estudos apresentados para

diversas temperaturas dos vários tipos de pastas à base de C3S,

complementado com as observações existentes na literatura em sis

temas similares, permitem estabelecer as seguintes conclusões:

O aumento da intensidade de SAXS nos sistemas C3S- água

estudados é proporcional à quantidade da fase gel C-S-H formada

na hidratação das pastas, enquanto estas forem mantidas em condi

ções saturadas. A medida da evolução de SAXS é um meio eficiente

no estudo cinético quantitativo para acompanhar o estágio de pega

e endurecimento das pastas.

Em particular, os valores obtidos das constantes empíri

cas de velocidades permitem quantificar, nas composições estuda

das, o efeito acelerador do CaC12 e retardador da sacarose na ve

locidade de pega das pastas à base de C3S.

O aumento da temperatura acelera a velocidade de pega e

endurecimento das pastas mas não influi na quantidade transforma

da durante este estágio, dentro do intervalo de temperaturas estu

dado. A energia de ativação empírica do processo de hidratação du

rante a pega da pasta no sistema C3S puro é da ordem de 37 KJ/mol.

O expoente n=2 obtido no estudo cinético, associado às

transformações do C3S durante a hidratação, e as características

das curvas de SAXS nas condições saturadas ( J(h)~l/h ), permi

tem concluir que o gel C-S-H saturado exibe uma estrutura essen

cialmente lamelar. As avaliações mostram que, em média, esta es

trutura lamelar é composta por camadas do tipo das tobermoritas in

tercaladas por espaços intercamadas cheios de água com espessura

menor que 0,40 nm.

A estrutura de poros associada ao gel C-S-H saturado

nao apresenta as características típicas de um fractal de superfí
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cie, dentro do intervalo de h estudado.

Pela secage~, ocorre uma mudança estrutural na porosida

de associada ao gel C-S-H, caracterizada por SAXS através de uma

variação de contraste de densidade eletrônica entre poros e ma-

triz. t duvidosa a possibilidade de aplicação do modelo de duas

fases com duas densidades eletrônicas aos estágios intermediários

de secagem. A primeira variação de contraste associada à secagem

põe em relevância o espalhamento de uma estrutura de poros, pos-

sivelmente diferente daquela lamelar principal associada ao esta-

do saturado. Esta estrutura tem superfície específica relativamen

te pequena e é comparável àquela observada através de adsorção

por nitrogênio. A esta estrutura é possível atribuir um caráter

fractal de superfície.

A diminuição da superfície específica, com conseqüente

aumento da espessura das lâminas sólidas (T ) e dos poros lamelas
res' (T ), na passagem do estado saturado ao estado fortemente desp
secado D, e a posterior recuperação, com a re-saturação, das ca-

racterísticas das curvas de SAXS ( J(h)~l/h ), parcialmente per-

didas com a secagem, indicam que o processo de secagem é acompa-

nhado por um agrupamento de muitas das partículas laminares sóli-

das que ficam intercaladas pelo agrupamento equivalente dos espa-

ços intercamadas do estado saturado anterior. O aumento da espes

sura das lâminas sólidas e dos espaços lamelaresvazios conduziria

a uma estrutra mais coalescida sem mudança apreciável no

total do gelo

volume
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SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

Este trabalho tem colocado em evidência a presença de

duas espécies de poros idades associadas à estrutura do C-S-H satu

rado, originado na hidratação do C3S: uma composta de poros maio

res com pequena superfície especifica, e outra essencialmente la-

melar com grande superfície específica.

No estado saturado, os espalhamentos associados às duas

estruturas porosas parecem, respectivamente, se situar em regiões

distintas de h, embora com um pequeno "overlap", sugerindo que e-

Ias poderiam ser estudadas separadamente. O volume de poros asso-

ciado a cada uma delas, deveria ser obtido no próprio estado satu

rado através de técnicas experimentais independentes não destruti

vas, como por exemplo espalhamento de neutrons (SANS) e ressonân-

cia de protons. Especialmente para o estudo da porosidade mais

grosseira, substituir a fonte de radiação por uma mais intensa

(Sincrotron) que permita uma colimação por focalização, possível

de se medir o espalhamento até ângulos menores. Para a estrutura

lamelar fina, regiões maiores de h poderiam ser atingidas (com su

ficiente intensidade de espalhamento) utilizando-se de radiação

sincrotron com comprimento de onda menor. Finalmente, a combina-

ção deste estudo poderia levar a parâmetros estruturais mais pre-

cisos e a um modelo geral menos qualitativo do que foi apresenta-

do.

O carater fractal complexo associado à estrutura mista,

decorrente da secagem deste sistema, poderia ser aclarado pela

combinação de técnicas experimentais alternativas como por exem

plo: adsorção, transferência de energia eletrônica (ET) e espalha

mento de raios-X (SAXS), a exemplo do que fazem Rojanski et aIQ04)

em sílica gel porosa. Para isso, as condições de humidade relati

va deveriam ser rigorosamente estabelecidas e controladas, em viE

tude das variações estruturais que acompanham o processo de seca-

gemo
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