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RESUMO

A classe de óxidos contendo nióbio (Nb) ou tântalo (Ta) e possuindo estrutura ABz06

(A = Mg, Zn, Ca e B = Nb, Ta) do tipo columbita ou trirutilo, tem sido investigada devido a

sua potencialidade para ressonadores na freqüência de microondas (OHz), os quais podem ser

usados em sistemas de comunicação móvel e satélite, tais como telefones celulares e sistemas

de comunicação pessoal. Preparamos corpos cerâmicos densos pelo método convencional de

mistura de óxidos e reação no estado sólido. A rota de processamento e condições ótimas de

sinterização foram desenvolvidas para as cerâmicas de MgTaz06 (MT), ZnTaZ06 (ZT),

MgNbZ06 (MN) e ZnNbz06 (ZN). Temperaturas de sinterização a 1300°C para os niobatos e

1400°C para os tantalatos, para tempos de patamar de 8 horas, promoveram alta densificação

atingindo-se densidades relativas maiores que 98% em todos os casos. Na caracterização

dielétrica das cerâmicas de ZT e MT, por meio de medidas de impedância nas faixas de

freqüência de 24MHz a 1,50Hz, determinamos as constantes dielétricas com valores de E'=32

para o MT e E'=36,5 para o ZT; resultados similares aos melhores existentes na literatura. Na

fase monocristalina, estes materiais possuem potencialidades para aplicação em geração,

transmissão, detecção e conversão de sinais ópticos em uma larga faixa de comprimentos de

onda e níveis de potência. Fibras de CaTaZ06puderam ser eficientemente obtidas pela técnica

de Laser Heated Pedestal Growth (LHPG) e a dopagem desses compostos com íons terras

raras de Nd3+ e Er3+foi uma alternativa para a obtenção de um materiallaser ativo. O estudo

de fibras dos compostos do tipo ATaz06 como meio laser ativo, não tem sido devidamente

explorado. Resultados de espectroscopia óptica com fibras de CaTaZ06 dopadas com íon de

Nd+3revelaram ser um novo materiallaser ativo para ser bombeado com laser de diodo.
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ABSTRACT

The c1ass of oxides containing the elements niobium or tantalum with AB206 (A= Mg e Zn;

B= Nb e Ta) structure of the type columbite or trirutilo, has been investigated due to their

potentialities for applications in dielectric resonators at microwave frequencies (OHz), which

can be used for mobile and satellite communications, as in cell phones and personal

communication systems. We have prepared dense ceramic bodies by conventional method of

oxides mixture followed by solid state reaction. The experimental route and sintering

conditions were developed for the MgTa206 (MT), ZnTa206 (ZT), MgNb206 (MN) and

ZnNb206 (ZN) ceramics. It was observed that sintering under temperatures of 1300°C for the

niobates, and 1400°C for the tantalates, for 8 hours, promoted densities higher than 98% for

all ceramic bodies. Impedance spectroscopy was used for the dielectric characterization of

MT and ZT ceramics in the frequency range of 24MHz to 1.50Hz and the values of dielectric

constant are e'=32 and e'=36.5 respectively. These results are comparable to the best results

found in the literature. Moreover, it is also shown that while in the single crystal form, these

materiaIs might be used for the generation, transmission, detection, and conversion of optical

signals, over a broad range of wavelengths and power levels. Undoped or doped (Nd3+ or

Er3+) CaTa206 (CT) single crystal fibers were efficient1yobtained by the laser-heated pedestal

growth (LHPO) technique. The doped samples were characterized from the structural and

spectroscopic points of view, aiming to investigate them as potential candidates for compact

laser active media, which can be pumped by low cost diode lasers. Although the study of

Ata206 single crystal fibers for this purpose hasn't been much explored yet, the results

obtained for CaTa206:Nd3+ fibers are very promising.
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CAPíTULO I. Introdução e Objetivos

1.1 INTRODUÇÃO

Materiais contendo nióbio (Nb) e tântalo (Ta) em sua composição, particularmente os

chamados niobatos e tantalatos, têm encontrado aplicações em tecnologia de ponta, seja como

materiais monocristalinos ou como policristalinos. A grande variedade de aplicações está

relacionada com a diversidade de compostos, tipos de ligações químicas e de estruturas

cristalinas[I-7]. Niobatos e tantalatos alcalinos como o LiNb03 (LN) e o LiTa03 (LT), tem sido

usados em um grande número de aplicações em optoeletrônica e em dispositivos acusto

óptico, piezelétrico e piroelétrico. Outros niobatos alcalinos, como as soluções sólidas do tipo

(Na,K)Nb03, são materiais piezelétricos de alto coeficiente eletromecânico, piroelétrico e

eletroóptico[8,9].

A partir de 1990 aumentou o interesse em óxidos mistos de Nb devido ao

aparecimento de alguns óxidos supercondutores, como LixNbOz e Srl-xRxNbZ06 (R= terras

raras)[lO,ll], contendo Nb num estado de valência mista. Um outro exemplo, são os materiais

com estrutura perovskita que apresentam composições mais complexas, como Pb(A1/3B2I3)03,

onde A= Mgz+, Znz+e B= Nb+5, Ta+5, importantes por suas propriedades ferroelétricas e

piezelétricas[IZ-16] e perovskitas com composição Ba(B' 1/3Ta"213)03 (B'= Mg, Zn, Ni, Co,

Mn), importantes por suas excelentes propriedades dielétricas na freqüência de microondas[17

20]. Esses materiais tem sido pesquisados principalmente na forma de corpos cerâmicos.
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Com uma estrutura crist~ina menos complexa que as perovskitas, niobatos e

tantalatos, que apresentam a formula química AB206 (A=Ca, Mn, Ni, Zn e B=Ta, Nb) [1,2]do

tipo columbita ou trirutilo, têm sido largamente investigados como novos materiais

dielétricos. A partir de 1997[1,2],aumentou o interesse em obter materiais com menor índice

de perdas dielétricas, maior estabilidade química e alta constante dielétrica[1,2,6,21-27],o que

confere características essenciais para serem aplicados em ressonadores na faixa de freqüência

de microondas (GHz) usados em sistemas de comunicação móvel e satélite, tais como:

telefones celulares e sistemas de comunicação pessoal[1,2]. Os compostos do tipo AB206 são

também importantes precursores para a síntese no estado sólido das perovskitas[14-16,28-29,32]do

tipo Pb(B' 1I3Nb"213)03 com (B'= Mg e Zn), método conhecido como rota do precursor

columbita ou precursor do sitio_B[15,29].Além dos compostos AB206, outras composições de

materiais dielétricos tendo como base os íons de metais de transição Nb +5e Ta+5,são também

estudados, como por exemplo compostos dos sistemas Ca2Nb20rCa2 Ta20l] ,Ca2Ta207

Sm2Ta20l3], Ca5Nb2Ti012 e Ca5Ta2TiO 12[34], entre outros.

Na forma monocristalina, os compostos AB206 são pouco estudados[35-46]. Foram

encontrados apenas nove trabalhos desde 1963 até os dias atuais. Uma das dificuldades

associadas à obtenção desses cristais é o elevado ponto de fusão (-1900°C). Por outro lado,

existe um crescente interesse no desenvolvimento de novos materiais no estado sólido visando

sua utilização em geração, transmissão, detecção e conversão de sinais ópticos em uma larga

faixa de comprimentos de onda e níveis de potência[47], o que justifica o estudo dos

monocristais da fanulia AB206 na forma de cristais volumétricos ou fibras. O interesse na

produção de monocristais no formato de fibras tem aumentado nos últimos anos devido a

crescente demanda por dispositivos ópticos compactos, especialmente como lasers pulsados

de diodo e micro lasers no estado sólido [48,49].O uso de fibras dos compostos do tipo AB206

como meio laser ativo, não tem sido devidamente explorado. Neste caso, a dopagem com íons
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de terras-raras é uma alternativa para um estudo das potencialidades de ação laser

especificamente obtendo vantagens do formato de fibra para o guiamento da luz em mini-laser

do estado sólido. Para todas estas aplicações ópticas é muito importante que as fibras sejam

produzidas com comprimentos, diâmetros e qualidade óptica pré-determinadas. Dessa forma,

os compostos do tipo AB206 (A= Ca, Mg e Zn; B= Nb e Ta) apresentam potencialidades para

aplicação tecnológica como matrizes lasers ativos e, nesse sentido, este projeto teve como

objetivo principal o estudo destes novos materiais no formato de fibras monocristalinas.
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1.2 OBJETIVOS

Os objetivos iniciais deste trabalho foram a preparação dos compostos CaTa206,

MgTa206, MgNb206, ZnTa206 e ZnNb206, na forma monocristalina, puros e dopados com

íons de elementos terras-raras (Nd e Er), e o estudo das propriedades ópticas visando sua

aplicação como meio laser ativo. Devido às dificuldades em se preparar esses materiais na forma

monocristalina por meio da técnica de crescimento pedestal com fusão a laser (LHPG - Laser

Heated Pedestal Growth), apenas o CaTa206 puxado a partir do pedestal extrudado pode ser

dopado e caracterizado do ponto de vista de suas propriedades ópticas.

Os pedestais usados no puxamento das fibras que apresentaram dificuldades durante seu

puxamento (MgTa206, MgNb206, ZnTa206 e ZnNb206) foram preparados por extrusão a frio e

a partir das cerâmicas sinterizadas. Dessa forma, um estudo da preparação de pós cerâmicas por

mistura de óxidos e síntese no estado sólido e a sinterização dos corpos cerâmicas prensados

foi realizada para as cerâmicas AB206 (A = Mg, Zn e B= Nb e Ta). Uma vez preparadas, as

cerâmicas de MgTa206 e ZnTa206 foram também analisadas quanto às suas propriedades

dielétricas na faixa de freqüência de microondas visando sua aplicação como ressonadores

dielétricos.
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1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE

A tese está dividida em duas partes principais:

1) metodologia de preparação, caracterização física e discussão dos resultados dos

compostos na forma cerâmica;

2) metodologia de preparação, caracterização física e discussão dos resultados dos

compostos na forma monocristalina.

No capítulo 2 apresentamos uma breve revisão bibliográfica dos materiais estudados,

mas contendo informações gerais do que tem sido pesquisado até o momento em compostos

do tipo AB206 tanto na forma monocristalina quanto policristalina.

No capítulo 3 descrevemos a técnica de LHPG empregada na preparação das fibras e

alguns parâmetros envolvidos no crescimento.

No capítulo 4 apresentamos uma revisão geral sobre propriedades dielétricas e sua

caracterização por meio de medidas de permissividade dielétrica complexa, a qual pode ser

obtida a partir da técnica de espectroscopia de impedância.

No capítulo 5 descrevemos a metodologia de preparação das cerâmicas e as técnicas

de caracterização empregadas. No capítulo 6 apresentamos os resultados de caracterização

dos pós, avaliação da microestrutura, densidade e caracterização dielétrica de duas

composições de cerâmicas estudadas.

A metodologia de preparação das fibras monocristalinas e as técnicas empregadas para

a sua caracterização são apresentadas no capítulo 6. No capítulo seguinte, apresentamos os

resultados de caracterização das fibras, avaliação da composição e quantidade de dopante

incorporada e a caracterização por espectroscopia óptica da fibra de CaTa206 dopadas com

íons de terras raras (neodímio e érbio).
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No capítulo 9 são feitas as considerações finais, abordando as contribuições finais do

presente trabalho dentro dos objetivos propostos. Nossa sugestão para futuros trabalhos são

apresentadas no capítulo 10.

Dois anexos fazem parte da tese:

Anexo A: fichas contendo dados estruturais do banco de dados leSD do programa

Retrieve.

Anexo B: estudos iniciais da preparação dos monocristais MgNb206 e Zn Nb206.
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CAPíTULO 11.Revisão Bibliográfica

2.1 Monocristais do tipo AB206

Em materiais cristalinos, as propriedades resultantes da sua estrutura particular podem

ser modificadas pela presença de defeitos cristalográficos e químicos. O desenvolvimento de

muitos dos dispositivos optoeletrônicos são provenientes de cristais obtidos através da adição

controlada de impurezas na rede cristalina ou desvios estequiométricos. O desvio de

estequiometria em alguns óxidos podem produzir intervalos de composições contínuas, com

propriedades físicas interessantes.

Monocristais de LiNhOpo-521, KNbOp31, LiTa03[541 (estrutura cristalina do tipo

perovskita) e SrxBal_xNh206[551(estrutura do tipo tungstênio-bronze) são exemplos clássicos

de alguns cristais da farrnlia dos niobatos que tem encontrado muitas aplicações como

materiais optoeletrônicos, ferroelétricos e de óptica não-linear.

A dopagem com magnésio (Mg) tem permitido que algumas das propriedades físicas

desses compostos tenham sido otimizadas, especialmente às do LiNh03, em que a presença de

4,5-5%-mol de MgO aumenta a sua resistência ao dano óptiCO[50-521.LiNh03 é um material

não-estequiométrico e as suas propriedades ópticas observadas dependem da concentração de

defeitos intrínsecos associados a falta de estequiometria e ao procedimento de preparação do

cristal. Hu et al.[511estudaram cristais de LiNh03 dopados com até 25%-mol de MgO pelo

método Czochralski (CZ). Este é possivelmente o limite de solubilidade do MgO em LiNh03,
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embora cristais contendo mais do que 15%-mol de MgO não tenham sido obtidos com

sucesso. Por outro lado, não se tem um estudo detalhado das propriedades ópticas do niobato

de magnésio (MgNb206) que pudesse estimar a sua aplicabilidade como material óptico, por

exemplo, como materiallaser ativo. Neste caso, a dopagem com íons de terras-raras é uma

alternativa para um estudo das potencialidades de ação laser.

Íons Nb+5 e Mg+2 nos cristais de MgNb206 (MN) possuem uma coordenação de

oxigênio similar à observada no LiNb03 [37],enquanto que o empilhamento dos cátions e a

simetria dos seus sítios é diferente. No MgNb206, nióbio e magnésio são empilhados ao longo

do eixo c e em cadeias separadas. Esta estrutura é similar a do LiNb03 onde a direção

perpendicular às camadas de oxigênio é também o eixo c do cristal. A estrutura cristalina do

MN é ortorrômbica com grupo espacial Pbcn e parâmetros de rede a=14,18A, b=5,665A e

c=5,017 e pode ser observada na Figura 2.1[35].A estrutura consiste de camadas de Mg06

octaédricos que são separadas ao longo do eixo a do cristal por duas camadas de Nb06

octaédricos. Os octaédros são distribuídos de tal maneira que os átomos de oxigênio são

empacotados com simetria hexagonal. Neste caso, cada sítio Mg+2 possui simetria C2

monoc1ínica,sendo o eixo binário coincidente com o eixo b do cristal, e os sítios Nb+5possui

simetria C1 tric1ínica. Por outro lado, no LiNb03, os íons Li+ e Nb5+ estão cercados por

octaedros distorcidos de 02-e todos os sítios octaédricos possuem simetria trigonal ao longo

do eixo c do cristal [35].
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Figura 2.1 - Cela unitária do cristal de MgNb2Ü6[35].

MgNb206, com estrutura cristalina ortorrômbica, foi obtido na forma monocristalina

pelas técnicas de transporte químico[45], solução[42], crescimento por flUXO[43],Czochralski

[35,37,38]e LHPO[39]. Em todos os casos, os cristais apresentaram coloração de azul escuro a

preto, sendo necessário tratamentos térmicos a elevadas temperaturas para obtenção de

cristais amarelos claro a incolores e transparentes.

Entretanto, este processo é reversível com aquecimento à elevadas temperaturas e

vácuo. As medidas de absorção óptica realizadas por Polgár et. al.[38] para uma amostra

cristalina do MgNb206 de coloração azul obtida pelo método Czochralski, na região espectral

de 200-2500nm, mostraram uma banda de absorção larga centrada em aproximadamente 2eV

(620nm), região visível do espectro eletromagnético, a qual pode ser vista na Figura 2.2

(curva a). Os autores atribuem essa banda a existência de vacâncias de oxigênio. Os elétrons

livres na rede podem ser capturados nas vacâncias de oxigênio ou pelos íons nióbio,

resultando na banda de emissão observada. O processo de redução aplicado à amostra resulta

na curva c da Figura 2.2. Esse processo pode ser considerado como um processo de

oxidação-redução similar ao que ocorre com o LiNb03[37], uma vez que a banda (curva b)

pode ser eliminada pelo aquecimento da amostra a alta temperatura (1200°C-1300°C) em ar

ou em atmosfera de oxigênio (02). Zaldo et aI.[37]também obtiveram MN azul escuro por

Czochralski. Uma larga banda de absorção óptica na região espectral do visível foi obtida para
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este cristal. O espectro de absorção óptica é sensivelmente modificado para as amostras

tratadas termicamente em ar ou no vácuo. Tais mudanças foram também discutidas em termos

dos defeitos introduzidos.
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Energia do fóton, eV

Figura 2.2 - Espectro de absorção óptica à temperatura ambiente dos monocristais MgNb206.

(a) amostra como crescida,(b) amostra submetida a tratamento térmico em ar por 72h à 1300°C e (c)

amostra que sofreu redução em vácuo (10-3 mbar) à 950°C [38].

A fibra monocristalina de MgNb206 obtida por LHPG por Bruck et al·[39]apresentou

problemas durante o seu puxamento, como perdas por evaporação e formação de bolhas de

gás na zona fundida, o que resultou em grandes dificuldades para estabilização do diâmetro da

fibra. Segundo Bruck et al·[39],a fase líquida possui baixa viscosidade e alta tensão superficial,

o que levou a fortes flutuações de diâmetro durante o crescimento do cristal. O cristal obtido

dessa forma apresentou coloração azul e foi submetido à tratamento térmico prolongado em

atmosfera de oxigênio durante 4 dias à 1100°C para tomá-Io transparente. Foi atribuída a cor

azul da fibra recém crescida à redução parcial dos íons (Nb +5 -+ Nb +4) e acredita-se que o

tratamento térmico prolongado promoveu a oxidação dos íons nióbio (Nb +5) e um alto grau de

ordem dos íons Nb e Mg na rede cristalina. O espectro de luminescência obtido com excitação
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à 288nm mostrou duas bandas de igual intensidade centradas em 420 e 485nm, ilustrados na

Figura 2.3.

Por outro lado, um estudo da luminescência realizado por Blasse[42] para o MN

mostrou que sob excitação de 275nm a emissão ocorre à 450nm, além da emissão à 420nm

com excitação de 255nm devido a presença de uma segunda fase Mg~209.
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Figura 2.3- Espectro de luminescência da fibra MgNb206 mostrando dois picos à 420nm e 485nm

com excitação à 288nm [39],

Sherlock et. aI.[36]estudaram a luminescência dos niobatos de magnésio e ZinCO

dopados com níquel (MgNb206:Ni e ZnNb206:Ni). O espectro foi obtido com uma linha de

excitação de 458nm utilizando laser Ar+ a 15K. Nestes compostos os átomos de Mg e Zn que

ocupam sítios de simetria C2 e são substituídos pelos íons Ni+2 devido aos tamanhos iônicos

similares e a existência dos cristais de NiNb206 com estrutura columbita. Assim, os espectros

de emissão obtidos foram muito semelhantes e apresentaram quatro bandas à

aproximadamente 550, 860, 1200 e 1800nm (Figura 2.4), designados como sendo transições

de IT2 para 3A2, 3T2 e 3T1eF), para as três primeiras bandas respectivamente, e transição

3T2 -+3A2 para a última. Todas as quatro emissões puderam ainda ser detectadas a temperatura

ambiente.
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Ballman e Brown[44] não obtiveram sucesso no crescimento do cristal ZnNb206 (de

estrutura cristalina ortorrômbica) pelo método Czochralski. Os cristais foram obtidos na

forma policristalina apesar das tentativas em se utilizar materiais de elevada pureza e das

pequenas variações da composição estequiométrica. Análise química por fIuorescência de

raios-X nos cristais crescidos indicaram um pequeno excesso de nióbio sugerindo ocorrência

de pequena solubilidade sólida entre ZnNb206 e ~-Nb205, o que explicaria a natureza

policristalina dos cristais. Além disso, resultados de análise térmica diferencial (DT A)

sugeriram que o composto apresenta fusão incongruente[44].

x 12
xl x2

Emissão (1I,K)

;-lF)

"T/P)
0.4 0.8 1.2

Absorção (TA)

1.8 2.0 2A

Comprimento de onda (J..L m)

Figura 2.4 - Espectros de absorção do ZnNb206:Ni. As escalas de três bandas de emissão foram

multiplicadas pelo valor indicado na Figura[361•

Monocristais de CaNbZ06 (CN)transparentes foram preparados por Czochralski[461. CN

possui estrutura cristalina ortorrômbica com grupo espacial DZh 14 e índice de refração que

varia de 2,07 a 2,20. O cristal obtido por Ballman et. al.[461era transparente na faixa de

comprimento de onda de 0,3 a 5,5J.1m.A dopagem com íons terras raras mostrou a eficiência

deste cristal como matriz para o estudo de ação laser.
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Diferentemente dos compostos niobatos, os ATa206 apresentam poucos estudos de

suas propriedades físicas. Monocristais de MgTa206, que possuem estrutura cristalina tri

rutilo, foram obtidos por Higuchi et al.[411pelo método de zona flutuante (floating zone). O

cristal obtido apresentou coloração escura mas tornou-se transparente quando submetido à

tratamento térmico a elevadas temperaturas. MgTa206 possui caráter óptico positivo similar

ao Ti02. Índices de refração para o raio ordinário (no) e extraordinário (ne) do MgTa206 saõi

2,07 e 2,18, respectivamente, gerando assim, uma birefringência de 0,11. Estes índices de

refração são consideravelmente maiores do que em outros cristais, como o quartzo e a safira.

Nenhuma informação foi encontrada na literatura para cristais de CaTa206.

2.2 Policristais do tipo AB206

Devido ao crescente aumento da demanda pela miniaturização de importantes

componentes microondas como os ressonadores dielétricos e filtros de freqüência, intensiva

pesquisa tem sido focada no desenvolvimento das cerâmicas dielétricas[191. Dentro desta

perspectiva, as cerâmicas perovskitas complexas Ba(B' 1I3Ta"213)03 (B'= Mg, Zn, Ni, Co,

Mn), tem atraído muita atenção devido as suas excelentes propriedades dielétricas na

freqüência de microondas, tais como: relativamente alta constante dielétrica (k=25pSl,

elevado fator de qualidade, Q =lItan a (Q-35000 a lOGHz)[1S1, e baixo coeficiente de

temperatura na freqüência de ressonância ('tF5ppm°c-1pSl. Entretanto, uma alta temperatura

de sinterização (>1600°C) e tempo de tratamento térmico (>16h)[ISl, são necessários para

alcançar densidade alta o suficiente para aplicação destes materiais como dielétricos. Além

disso, o arranjo dos íons no sítio B estão diretamente relacionados com a distribuição de

cargas, dessa forma, é importante um elevado grau de ordem desses íons no sítio B de modo a

evitar contribuições em baixa freqüência de uma distribuição desordenada de cargas nas
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propriedades dielétricas, resultando em um aumento das perdas dielétricas[ZOl. Métodos

alternativos para a síntese e sinterização desses compostos, como utilização de dopantes[19J,

rotas de síntese utilizando compostos do tipo ABz06 como precursores[18l ou novas técnicas

de obtenção desses materiais[19J tem sido bastante estudados.

Por outro lado, os compostos do tipo ABz06 apresentam menor complexidade química

e estrutural que as perovskitas, e são também candidatos potenciais para aplicações em

ressonadores dielétricos[I,ZJ. Lee et al.[l,Zlestudaram a relação entre as propriedades dielétricas

das cerâmicas do tipo ANbZ06 e ATaZ06 (A= Ca, Mg, Mn, Co, Ni e Zn) em função dos íons A

dos compostos e, conseqüentemente, com o número de elétrons 3d desses cátions. Entre os

materiais estudados, o ZnNbz06 e MgNb206 apresentaram os valores mais elevados de fatores

de qualidade, Q*f = 83700, 'tF-56 ppm°c-1, E=25 para o niobato de zinco e Q*f = 93800, 'tF

70 ppm°c-1, E=21,4 para o niobato de magnésio medidos a lOGHz. Os tantalatos

apresentaram valores de Q*f = 65200, 'tF 9 ppm°c-1, E=37,6 para o tantalato de zinco e Q*f =

59600, 'tF 30ppm°c-1, E=30,3 para o tantalato de magnésio.

A constante dielétrica de alguns compostos ABz06 foi medida em função da

eletronegatividade[ll e está ilustrada na Figura 2.5. Como pode ser visto, a constante

dielétrica medida à lOGHz dos compostos ANbZ06 e ATaZ06 largamente depende de sua

eletronegati vidade.
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Figura 2.5 - Constantes dielétricas dos compostos ANbZ06 e ATaz06como uma função de sua

eletronegatividade[1].

Devido as potencialidades de aplicação dos compostos AB206 em ressonadores, as

composições MgB206[21,24,28,32]e ZnB20Pl-23,25-27] (B=Nb e Ta), são as mais estudadas. A

adição de dopantes[22-25,27]e a síntese de composições mistas do tipo MgNb2-xTax06

(O<X<2)[17]e Zn2-xMgxNb206 (O<X<2)[6]tem sido também investigadas com o objetivo de se

otimizar suas propriedades dielétricas especialmente no que diz respeito aos valores de

coeficiente de temperatura na freqüência de ressonância.

2.3 Diagrama de fases

2.3.1 Sistema binário ZnO-Nb20s

o sistema é caracterizado pela presença de três compostos intermediários (Figura 2.6)

congruentemente nas temperaturas de 1312°C e 1405°C, respectivamente. Para o ZN, isto não

está de acordo com os relatos de Ballmann e Brown[44] que não puderam obter monocristais

de ZN pelo método CZ. Eles concluíram que este composto possui fusão incongruente.
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Figura 2.6- Diagrama de fases do sistema binário ZnO-Nb20p6J•

o ZnNb206 apresenta ainda uma transição de fase a-[3 na temperatura de 1350oe. Este é

talvez o composto mais estudado do diagrama de fases e foi caracterizado como tendo

estrutura ortorrômbica com quatro unidades de fórmula por cela unitária, grupo espacial Pbcn

e densidade calculada de 5,62g1cm3[44]. A Figura 2.6 ilustra ainda a presença do composto

Zn2Nb34087, o qual se decompõe primeiramente a 1415°e em Nb20S (fusão incongruente) e a

1485°e se funde completamente. Esta é uma fase de alta temperatura, a qual é formada a

1085°e e pode ser obtida metaestavelmente a temperatura ambiente por "quenching,,[S6].

2.3.2 Sistema binário MgO-Nb20s

o diagrama de fases do sistema binário MgO-Nb20S apresenta as fases[S8]:M~209,

Mg2/3Nbll 1/3029, MgSNb401S e MgNb206, como ilustrado na Figura 2.7.
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o composto Mg,.Nb209 mostra uma estrutura cristalina derivada do ordenamento dos

íons Mg e Nb em uma estrutura hexagonal do tipo corundum (a-Ah03). O MgSNb401S assim

como o MgsT~OIS possui estrutura cristalina relacionada com a do mineral pseudobrookita

Fe2TiOs. Foi identificado por Pagola et. a1.[S9,601que ambos possuem estrutura ortorrômbica

com Z=4 e grupo espacial Cmcm. MgNb206 é o único composto do diagrama que possui

fusão congruente a temperatura de aproximadamente 1570°C.

1600

Líquido

20 40 60
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Figura 2.7- Diagrama de fases do sistema binário MgO-Nb20pSJ.

Este composto cristaliza com estrutura ortorrômbica do tipo columbita com grupo

espacial Pbcn e Z=4. Os compostos Mg4Nb209 e Mg2l3Nbl/3029 possuem estruturas cristalinas

hexagonal e ortorrômbica, respectivamente[S81.

2.3.3 Sistema binário ZnO- Ta20S

A Figura 2.8 ilustra o diagrama de fases parcial do sistema binário ZnO- Ta20S[61].É

possível se observar no diagrama a temperatura de fusão do óxido de tântalo, a faixa de
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solubilidade sólida do TazOs com adição de Zn e as temperaturas de mudança estruturais

polimótficas das duas fases presentes: TazOs e ZnTazOs.

1887r-_1\ - .••.•• - •.• Iíq uido, ....•.

1800~ H-Tai>sSS+ líq.

1700

R= rutilo
c= columbita

1500

1300 I- L- T~<>S + ZnTaj>(j (C)

1200

TaA 20

Mol%ZnO
40 ZnT~

Figura 2.8- Diagrama de fases do sistema binário ZnO-Ta205[611.

2.3.4 Sistema binário MgO- Ta20S

No sistema binário MgO-TazOS[61]estão presentes as fases M~Taz09 com estrutura

hexagonal do tipo corundum (a-A}z03), Mg3TazOg, e o MgTaz06 (Figura 2.9). A fase

MgsT1401S, não presente neste diagrama de equilíbrio, também já foi obtida através de

processamento de pÓ[60]com estrutura do tipo pseudobrookita (FezTiOs). A fase MgTaz06

(MT), apresenta estrutura cristalina tri-rutilo[41] e funde congruentemente a temperatura de

aproximadamente 1770°C.
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Figura 2.9 - Diagrama de fase do sistema binário MgO- TazOi61].

2.3.5 O sistema binário CaO- Ta20S

CaTa206, possui um caráter polimórfico e segundo Jahnberg [62,63]existe em três

formas estruturais diferentes: i) uma estrutura tipo perovskita com simetria cúbica e

distribuição ao acaso dos átomos de cálcio, se preparado a baixas temperaturas, ii) uma

modificação ortorrômbica acima de aproximadamente 700°C; e iii) uma estrutura do tipo

perovskita deformada para amostras rapidamente resfriadas a partir do material fundido.

Pivovarova et. aI. [64],identificou duas modificações a alta temperatura: uma fase tetragonal

(aI) com (a=3,882Â, c=7,828 Â), estável de 1450°C a 1650°C, e uma fase cúbica (a2),

(a=7,758Â), estável de 1650°C até o ponto de fusão.
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Figura 2.10 - Diagrama de fases do sistema binário CaO-Ta205[61J•
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CAPíTULO 111.Técnica de preparação dos cristais

Nos processos de preparação de cristais, diversas técnicas podem ser utilizadas, as

quais são classificadas de acordo com os mecanismos de crescimento associados ao processo.

De modo geral, estas técnicas estão relacionadas com os métodos de fusão, solução e

crescimento a partir da fase de vapor. No método de fusão, o mecanismo predominante é

quase sempre o de transporte de calor e de massa, enquanto que nos métodos de solução ou da

fase de vapor, a cinética de adsorção possui normalmente contribuição relevante. A escolha

do método, no entanto, depende das propriedades físicas e químicas do composto e das

propriedades que se deseja preservar nos monocristais, como por exemplo, perfeição

estrutural e pureza final do cristal.

Para o crescimento de cristais estudados nessa tese foi utilizada a técnica de crescimento

pedestal por fusão a laser, conhecida como laser heated pedestal growth - LHPG, a qual foi

implementada no Grupo Crescimento de Cristais e Materiais Cerâmicos do IFSC/USP em

1992.
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3.1 Descrição da técnica utilizada: Laser Heated Pedestal Growth

Na técnica de crescimento pedestal empregada para a obtenção dos monocristais utiliza

como elemento de aquecimento um laser de C02 (Synrad - 125 Watts nominal e comprimento

de onda de À=1O.6 ,Am), o que toma a técnica de LHPG bastante versátil e economicamente

interessante comparada às convencionais, como por exemplo a de rádio-freqüência, pois não há

necessidade de utilização de cadinhos especiais (Ir, Mo, Pt, etc.) para o crescimento em

temperaturas elevadas, evitando assim a contaminação. Outras vantagens da técnica são:

1. o feixe de laser pode ser precisamente focalizado produzindo um pequeno volume

na zona líquida, o que permite facilmente o crescimento de fibras de diâmetro

pequeno (menor que microns) [65].

2. o elevado gradiente de temperatura permite taxas de crescimento rápidas o que

pode levar a um aumento da incorporação de dopantes e alinhamento preferencial

do cristal ao longo do eixo de crescimento.

3. A visualização da forma da interface sólido-líquido durante o processo de

crescimento de cristais transparentes.

4. a pequena quantidade de compostos necessária para a realização de um

experimento.

Os métodos de zona flutuante permitem também o crescimento de materiais com fusão

incongruente[65,66], sem a mudança da composição ao longo do comprimento da fibra. Além

disso, na técnica de LHPG é possível a utilização de altas taxas de puxamento de modo a

superar problemas causados por fenômenos de segregação [67].Por outro lado, existe uma

dificuldade em se obter fibras a partir de materiais voláteis ou que sofrem decomposição na

fusão[47].
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No arranjo experimental utilizado em nossos laboratórios[68], o laser de CO2 é

rerngerado a água durante todo o processo de puxamento através de um circulador que mantém

a temperatura em (19.0 ± 0.5)OC para que sua potência permaneça estável, mantendo constante

o tamanho de sua cavidade. Como o feixe do laser de C02 é invisível a olho nu, um outro feixe

de laser, He"Ne (Optopeletrônica, 1 mW nominal e Â.=632.8 nm) foi introduzido no mesmo

caminho óptico do feixe de C02, a fim de facilitar o alinhamento. Isto é feito utilizando-se um

divisor de feixe de ZnSe, o qual é transparente em ambos os comprimentos de onda utilizados.

Um diagrama esquemático do método pode ser visto na Figura 3.1.

m

n

k

Figura 3.1- Desenho esquemático dos componentes principais do arranjo experimental de
J

LHPG implementado em nossos laboratórios. (a) laser de C02, (b) laser d He-Ne, (c) divisor

de feixe de ZnSe, (e) câmera de crescimento, (f) sistema de focalização, (g) sistema de

puxamento da fibra, (h) sistema de elevação da fibra, (i) câmera CCD, G) sistema de controle

e estabilização da potencia do laser, (k) esquema da zona fundida, (1) sistema de refrigeração

do laser de C02, (m) e (n) fontes de RF e alimentação.
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Todo o sistema de crescimento foi construído sobre uma mesa óptica com o propósito

de eliminar possíveis vibrações que poderiam afetar a estabilidade do processo de crescimento

e provocar um contínuo desalinhamento do feixe.

Os feixes dos laseres utilizados penetram na câmera de crescimento através de uma

janela de ZnSe e seguem direto para o sistema de focalização, ilustrado na Figura 3.2. O feixe

do laser incide no sistema de focalização, que é constituído por um Reflaxicon, um espelho

plano com furo elíptico e um espelho esférico com furo circular ao seu centro. O reflaxicon

consiste de dois cones acoplados e com a superfície espelhada que converte o feixe do laser

cilíndrico em uma casca cilíndrica, e a utilização de um espelho esférico para concentrar o

feixe. Este componente óptico permite uma distribuição radial da energia sobre a zona

fundida. As funções dos componentes ópticos são: os espelhos planos direcionam o feixe do

laser, o reflaxicon expande o feixe em um anel e o espelho esférico foca o anel de laser em

um ponto do nutriente com diâmetro muito menor do que o diâmetro de saída inicial do feixe

de laser. Dessa forma, esta técnica permite fundir materiais na geometria cilíndrica, tendo

pontos de fusão de até 2800°C.

Sistema de
puxamento da
fibra monocristalina

Fibra

Pedestal

Espelho
esférico

Reflaxicon

-- Feixe do laser de COz

_Sistemade
elevação do pedestal

Figura 3.2 - Representação esquemática do sistema de focalização[69].
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o processo de crescimento por LHPG (Figura 3.3) pode ser descrito da seguinte

maneira: a fase líquida mantêm-se presa entre duas regiões sólidas (pedestal e semente) por

tensão superficial. O puxamento da fibra é, então, um processo controlado pelo menisco e é

iniciado somente quando encontra-se uma condição estável entre a fusão do pedestal e a

cristalização da semente (volume constante da fase líquida). Quando a condição estável é

atingida, a semente e o pedestal são transladados simultaneamente, com velocidades que

podem ser iguais ou não, dependendo do diâmetro final da fibra monocristalina desejado. O

crescimento de uma fibra monocristalina com diâmetro controlado requer um volume e forma

da zona fundida estável. Dessa forma, um dos problemas operacionais associado com esta

técnica é controlar as fIutuações de diâmetro da fibra em crescimento devido a perturbações

no processo. O diâmetro da fibra em puxamento altera-se em resposta a variações no ângulo

de contato entre o valor de equilíbrio e um valor instantâneo na interface líquido/sólido.

Velocidade Ade puxamento li
Laserdec~ 2

Velocidade -O
pedestal

+- fibra monocristalina

fiLaserde CO2.•V I Interfaces
sólido/líquido••

pedestal

Figura 3.3- Representação esquemática do processo de puxamento de fibra com aquecimento

a laser[69].
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3.1.1 Sistema de controle de diâmetro

As características macroscópicas importantes das fibras monocristalinas para sua

aplicação são o seu comprimento, diâmetro e defeitos que possam causar espalhamento de luz

provenientes de imperfeições no volume do cristal, de variações do índice de refração,

flutuações de diâmetro e defeitos de superfície. A principal fonte de geração de defeitos

superficiais e de flutuações de diâmetro deve-se principalmente a estabilidade do processo de

crescimento das fibras.

Para aumentar a estabilidade do processo, foi desenvolvido e implantado[68,70]no nosso

Grupo de Pesquisa um sistema simplificado de visão artificial. O sistema é constituído de uma

placa para aquisição de imagens, Interactive Technology, modelo MVLITE, cuja velocidade

de captura é de aproximadamente 0,4 segundos entre duas imagens, incluindo-se também o

tempo de processamento da imagem. Com a implantação desta placa de aquisição de imagens,

foi desenvolvido um software para acoplar os drivers da placa que controlam o laser, motor de

puxamento, e os drivers da nova placa de aquisição. O ambiente utilizado para o

desenvolvimento deste novo software foi o programa Borland Delphi 2.0.

A imagem capturada é em tons de cinza, com dimensões de 460 x 380 pixels, onde os

pixels podem assumir valores de O a 255, sendo O o preto e 255 o branco. Para medirmos a

altura da zona fundida foi pré-selecionado uma área constituída por três colunas consecutivas

da imagem (colunas que possuem cada uma, um pixel de espessura e 354 pixels de

comprimento - linhas). Dentro desta área, os valores dos pixels podem ser determinados e,

assim, pixels com um valor pré-definido podem ser contados. Como o material fundido possui

coloração perto do branco, devido a emissão de corpo negro em temperaturas acima de

1800°C, e a fibra coloração cinza/negra, podemos selecionar o valor do pixel a fim de contar

apenas os pixels entre as interfaces de fusão e cristalização. Controlando o número de pixels

entre as interfaces estaremos controlando a altura da zona fundida. De maneira semelhante,
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porém operando com linhas, ao invés de colunas (modo horizontal) podemos medir o

diâmetro da fibra logo nas vizinhanças da interface de cristalização. Para que possamos obter

o máximo de estabilidade no processo de crescimento, duas estratégias de controle devem

atuar simultaneamente: o controle da altura da zona fundida e o controle do diâmetro da fibra

durante o processo de crescimento da mesma. A estratégia via controle da altura da zona

fundida, durante o crescimento, visa estabilizar o processo através da alteração da potência do

laser de COz, o que acaba por controlar a temperatura do processo diretamente. As interfaces

de fusão e cristalização recuam e avançam quase que instantaneamente a um aumento ou

decréscimo de potência do laser, respectivamente. Atuando simultaneamente ao controle da

altura da zona fundida, o controle do diâmetro da fibra é realizado através da retroalimentação

do motor que controla a velocidade de puxamento da fibra. Quando o sistema detecta uma

diminuição no diâmetro da fibra, este provoca uma diminuição da velocidade de puxamento e

vice-versa. Outros detalhes podem ser encontrados na referência 68.

3.2 Crescimento das Fibras Cristalinas

Os principais parâmetros envolvidos no processo de crescimento de fibras estão

associadas as leis de conservação de massa e de energia. Usando a da conservação de energia,

pode-se determinar o gradiente de temperatura na interface sólidollíquido e, com isso,

determinar um diâmetro máximo que a fibra monocristalina pode ser produzida sem que haja

ocorrência de trincas. Pela lei de conservação de massa, é possível prever a distribuição de

dopantes ao longo da fibra, considerando um modelo para a segregação de impurezas em

matrizes cristalinas.
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3.2.1 Conservação de energia

Em solidificação a partir de técnicas de fusão, o parâmetro de controle fundamental

está associado aos fluxos de calor. Uma representação esquemática dos vários fluxos de calor

existentes durante o processo pode ser visto na Figura 3.4. Todo o calor fornecido pelo laser

é utilizado para a fusão do material, conduzido através da fibra e pedestal, irradiado para o

ambiente devido à emissão do material e, ainda, perdido por convecção para o fluido existente

dentro da câmera de crescimento. Somando a este balanço de energia temos o calor de

solidificação na interface sólido/líquido.

Jrad,conv

----

Laser

~J
/ rad,conv

I Jcond \~Pedestal

Zona Fundida

I
U'O'd~

I
Laser
Jrad

-
Jrad,conv

Jrad,conv

Figura 3.4- Representação esquemática dos fluxos de calor existentes durante o processo de

solidificação. Jcond,Jrad.eo Jrad,convsão respectivamente os fluxos de calor por condução,

radiação e radiativo mais o convectivo[68].

J

Neste processo, podemos considerar a transferência de calor durante a solidificação

em uma dimensão como uma primeira aproximação[71]. De uma maneira geral, para um sólido

opaco, isotrópico, com interface plana e movendo-se com uma velocidade V, na direção z, a

solução da equação de transferência de calor para a temperatura axial em função da distância

da interface sólido/líquido e do raio da fibra é dada pela equação:
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pc (dT +VdT)=~(KdT)p dt dz dz dz

1

onde p é a densidade do material, K é a condutividade térmica da fibra e cp é o calor

específico.

Uma correção deve ser efetuada nesta equação para um processo real de crescimento

de cristal. O transporte de calor não é realizado somente através da condução, mas também

por radiação e convecção. É razoável assumir, em uma primeira análise, que a perda de calor

por radiação possa ser desprezada perante a convecção da atmosfera de crescimento. Será

assumido portanto, que o calor perdido para o ambiente ocorra somente através da condução

pelo cristal e por perdas para o gás que envolve o cristal em crescimento. Se considerarmos

que o calor dissipado em um elemento de volume cilíndrico ocorre nas suas superfícies

externas e que a perda de calor pode não ser constante, uma média no elemento de volume é

necessária. O calor dissipado é escrito na forma:

_ Qconv
qdiss - AS

2

3
Qconv = Kh(T-T )

AS o

onde qdissé o calor total dissipado, AS é a área superficial do cilindro, Qconvé o calor dissipado

por convecção no ambiente de crescimento, h é a constante de crescimento, definida como a

razão entre o coeficiente de transferência de calor e a condutividade térmica, e Toe T são,

respectivamente, a temperatura do ambiente de crescimento nas vizinhanças do cristal e a

temperatura do cristal. Multiplicando a equação 2 por 2/0. (a é o raio do cristal), obtemos a

quantidade de calor dissipado por unidade de volume como desejado (Vcilindro=(As.0.)/2),

aSSIm:
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2Qdiss Qconv--=--
a V

4

Podemos então reescrever a equação 1 de forma a considerar as perdas de calor por

convecção do fluido existente na atmosfera de crescimento, obtendo

pc (dT +vdTJ=~(KdTJ-2qdissP dt dz dz dz a
5

Novamente podemos reescrever esta equação de maneira a facilitar sua solução

utilizando as seguintes mudanças de variáveis:

z= !:...
a

V.t't= 
a

6

em que Ti é a temperatura da interface de crescimento, V é a velocidade de crescimento e t é o

tempo. A equação geral para o fluxo de calor toma-se:

7

em que

8

9

Biconv = h a é o número de Biot

Vpc a
Pt = P é o número de Péclet

2K

O número de Biot pode ser descrito como a relação entre o calor dissipado na

superfície do cristal em comparação a condução ou irradiação de calor do cristal, e o número

de Péc1et é a razão entre o fluxo de calor devido ao movimento do cristal e o conduzido

axialmente.

Para o estado estacionário:

11

10
e = e(Z)e

ae-=0
d't

d2e de

dZ2 - 2 Pt dZ - 2 (Biconv) e = o

Com as condições de contorno:

eez=O) =1 12
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( dO ) = _ (Biconv) OdZ Z=Lc

em que Lc é um tamanho característico.

Temos que a T(z) pode ser escrita como:

(equação diferencial homogênea e de segunda ordem)

d20 dO .
-2 - 2Pt -- 2 (B1conv) 0=0dZ dZ

13

14

15A solução característica desse tipo de equação é a seguinte:

T(z) = To + (Ti + To) exp - {[ P,' +2(Bi~,) F- PI} ~

Deste modo, o gradiente de temperatura axial na interface sólido/líquido (z=O), que é

um importante parâmetro macroscópico de controle do processo de solidificação, visto que

quase a totalidade dos fenômenos físico-químicos ocorrem nesta região, é:

16

É importante ressaltar a dependência explícita do gradiente de temperatura axial na

interface de crescimento com o raio do cristal. Um mesmo material crescido com diferentes

diâmetros estará, portanto, sujeito a diferentes gradientes de temperatura e, conseqüentemente, a

diferentes velocidades reais de crescimento. A tensão térmica gerada por um elevado gradiente

de temperatura é a principal causa de defeitos e trincas nas fibras monocristalinas. Os

parâmetros ótimos para a obtenção de monocristais serão determinados experimentalmente.

3.2.2 Conservação de massa

A estabilidade dimensional de uma fibra crescendo a partir do material fundido requer

que tanto a altura da zona líquida quanto seu volume seja mantido constante. Negligenciando

a diferença entre as densidades do fundido e do cristal, a condição para o crescimento no

estado estacionário de uma fibra com diâmetro constante é47,72]:
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17

em que <Xt e Vf são o raio e a velocidade de puxamento da fibra, respectivamente e <Xp e Vp são

o raio e a velocidade de puxamento do pedestal.

3.2.2.1 Distribuição de impurezas (segregação axial)

As possíveis impurezas ou dopantes (adicionadas propositalmente no material de

partida) que são incorporadas no cristal (Cf) em técnicas de crescimento por zona flutuante

criam um perfil de concentração ao longo da direção de crescimento (direção z) que, para uma

passagem da zona fundida{processo conhecido como fusão zonal) [73],é dada pela equação de

Pfann:

18

onde Cn é a concentração média de impureza ou dopante no pedestal, AL é o tamanho da zona

fundida (altura) e keff é o coeficiente de distribuição efetivo. Esta equação é satisfatoriamente

utilizada para determinar os perfis de concentração de dopante nas fibras monocristalinas. A

curva que é descrita pela equação 18 pode ser vista na Figura 3.5.

intermediária

I
I .
J...l'

L
Ifinal
I

Figura 3.fr Perfil esquemático de concentração de dopante na fibra[73].
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Esta curva possui três diferentes regiões: uma inicial, uma intermediaria e final. A

origem dessas diferentes regiões pode ser descrita como segue: a concentração da primeira

porção fundida é Co. Quando a zona avança a uma curta distância no pedestal, a primeira

porção congela (em x = O) formando um sólido de concentração kCo. Em x = 1, nova porção

do pedestal com concentração Co é fundida. Como resultado, a zona líquida é enriqueci da e

subseqüentemente congela uma porção sólida com maior concentração de soluto. Esse

processo continua a uma taxa decrescente até sua concentração alcançar um valor CoIk. Deste

ponto em diante, as concentrações das porções de material que se fundem e se solidificam são

iguais permanecendo constante até a zona alcançar o fim do pedestal.

Por outro lado, a não uniformidade da zona fundida (alteração do tamanho da zona

fundida, ou seja, sua altura e/ou volume) pode resultar na alteração da distribuição de

componentes no cristal medida pelo coeficiente de distribuição efetivo que é definido como o

quociente entre a composição do cristal e a composição media da zona fundida.

Alguns parâmetros geométricos lenvolvidos na equação estão ilustrados na Figura 3.6.

Figura 3.6- Desenho esquemático da seção transversal da fibra, zona fundida e pedestal dos

parâmetros envolvidos na equação 18.

Nós usamos a equação 1:8 para determinar o perfil de concentração de Nd+3 e Er+3 em

fibras de CaTaZ06.
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CAPíTULO IV. Propriedades Dielétricas

4.1 Caracterização de Materiais Dielétricos

Dielétricos ou materiais isolantes caracterizam-se por oferecerem uma considerável

resistência à passagem de corrente. Entre as várias aplicações dos dielétricos as mais comuns

são como elementos capacitivos em circuitos eletrônicos e como isolantes elétricos. Nessas

aplicações as propriedades de maior interesse são: a resistividade elétrica, a constante

dielétrica, o fator de perda dielétrica e a rigidez dielétrica. Essas propriedades dependem tanto

das características do material como da temperatura e da freqüência do campo elétrico externo

aplicado.

Um campo elétrico aplicado a um sólido pode produzir dois efeitos, polarização e

condução. A polarização pode ser eletrônica, iônica ou reorientação local de defeitos que

possuem momentos de dipolo. No caso da condução, ocorre o movimento de translação de

portadores de carga como vacâncias, íons intersticiais, etc.

Quando o campo que polariza o material é aplicado em modo alternado, os dipolos

elétricos não são capazes de seguir instantaneamente a oscilação. O campo oscilante e a

reorientação dos dipolos ficam defasados, originando uma dissipação de energia. Tal efeito é

chamado de relaxação dielétrica. A grandeza que quantifica este fenômeno é a permissividade

complexa[74]:
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* "
E = E '(00) + iE (00)

19

onde a parte real E'é a permissividade elétrica (coeficiente de dispersão), e E" (parte

imaginária) é o fator de absorção dielétrica do material. A dissipação de energia, que se dá

sob a forma de calor, é muitas vezes representada pelo fator de dissipação, tg Õ=E"IE' , e é um

parâmetro importante quando se avalia o potencial de aplicação tecnológica de um material.

o conceito de dipolos elétricos gerando polarização sob ação de um campo elétrico

externo alternado e o comportamento previsto para a permissividade foi introduzido pela

primeira vez por Debye em 1929. O modelo de Debye considera a reorientação de dipolos que

não interagem em um meio puramente viscoso sem força elástica de restauração.

Quando um campo elétrico E é aplicado a um material isolante, a polarização

resultante P pode ser classificada em duas partes, de acordo com o tempo de resposta:

1. Uma polarização quase instantânea (t=O) devido ao deslocamento dos

elétrons em relação ao núcleo, o que define a constante dielétrica em altas freqüências:

20

2. Uma polarização P(t) dependente do tempo, devida à orientação de dipolos

no campo elétrico. Se o campo é aplicado por um tempo infinitamente longo (t=oo), a

polarização total resultante Pt define a constante dielétrica estática er(O):

Er(O) -1= Pt fEEo

Pt = Poo+P

21

22

Assumindo que exista apenas um tempo de relaxação 't', ou seja, que P(t) seja

governado por uma cinética de primeira ordem, a taxa com que P se aproxima de Pt será

proporcional à diferença entre eles.

d't'-P=P -p
dt S

23
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26

25

A Figura 4.1 ilustra esta situação para uma tensão aplicada Vo(t), constante a partir do

instante t = O. A solução da equação 23 para um campo periódico E * (00, t) = Eoeimt é:

P*(ro t)= Er(O)-Er(OO)E eil1lt
, 1+ iro'! o

onde o asterisco indica que a função é complexa. Podemos então definir uma constante

dielétrica complexa:

E*(m)-E (oo)=_p_*_(m_,t_)
r E * (00, t)

E (O) -E (00)
E*(ro)=E(oo)+r .r

r 1+1m'!

onde E*(m) pode ser escrita como E*(m) = E'(m)+iE"(m), e portanto pode ser separada em

suas componentes real e imaginária:

E '(00) = Er(oo) + Er(O)-Er(oo)
1+ (O)'t)2

E "(00) = Er(O)-Er(oo)
1+ (oo't)2 m't

P(t)

------p.

-------------. Poo

t

27

28

Figura 4.1 - Dependência temporal da polarização P em um dielétrico após a aplicação de um

campo elétrico em t = 0[74].

As equações 27 e 28, conhecidas como relações de dispersão de Debye, têm sido o

modelo básico de relaxação dielétrica desde que foram propostas. As representações usuais de
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E" e E' (no plano complexo e em função da freqüência) são apresentadas na Figura 4.2. Na

prática, são poucos os sistemas que obedecem exatamente às equações de Debye, o que leva a

uma depressão no arco da Figura 4.2a e a um alargamento no pico de relaxação apresentado

na Figura 4.2b. Estes desvios no modelo de Debye podem ser o resultado da condução de

cargas no material além do efeito da polarização, sob ação do campo externo. Diversas

funções empíricas, interpretadas em termos de uma distribuição nos tempos de relaxação, têm

sido propostas a fim de parametrizar estas observações. Em geral, nestes casos, opta-se por

caracterizar as relaxações do material através de sua impedância[75] .

-W I I1.0

I~./\
~

CU

(J)

~

~
I

o

0.01
0.1I10100

ro't ~êl
(a)

(b)

Figura 4.2 - (a) Diagrama de E" versus E' no plano complexo; (b) Espectro de dispersão

dielétrica, característico das perdas de Debye.

4.2 Fundamentos de Espectroscopia de Impedância - IS

A espectroscopia de impedância[75], IS, tem se tomado uma ferramenta analítica muito

importante na pesquisa e desenvolvimento de materiais porque envolve medidas elétricas

relativamente simples, cujos resultados podem freqüentemente ser relacionados com muitas

variáveis físicas complexas, como: transporte de massa, taxas de reações químicas, corrosão,

propriedades dielétricas, defeitos, microestrutura e influências composicionais na condutância

de sólidos. Isto é possível devido a utilização de medidas de condutividade elétrica em
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corrente alternada (AC) em uma larga faixa de freqüência, as quais fornecem informações

adicionais sobre os mecanismos de condução que apenas as medidas de condutividade de

corrente contínua (DC) não seriam capazes de fornecer.

No caso de materiais, como as cerâmicas à base de óxidos, a condutividade elétrica

depende das características das amostras como composição química, pureza, homogeneidade

microestrutural, distribuição e volume dos poros e tamanho dos grãos. Em materiais

policristalinos a resistividade total resulta da soma das contribuições intragranular e

intergranular. Medidas realizadas em corrente contínua fornecem apenas o valor da

condutividade total, não permitindo informações sobre a contribuição do grão e do contorno

de grão na condutividade e efeitos de eletrodo. As medidas de condutividade em corrente

alternada, entretanto, superam tais limitações.

A técnica consiste em submeter a amostra a ser analisada a uma tensão senoidal de

fraca amplitude V(t) = Vmax exp (irot), de freqüência variável f = ~, e em resposta temos
2n

uma corrente I(t) = Imax exp (iwt + iep),onde epé o ângulo de fase entre a tensão e a corrente.

A impedância Zero) pode então ser escrita segundo a equação:

V(ro) _ Vo exp(irot) = IZlexp(+icp),
Z(ro) = Z = I(ro) - 10 expi(rot + cp)

29

Zero) é um número complexo que pode ser representado em coordenadas polares pelo módulo

I zJ e a fase ep,ou em coordenadas cartesianas conforme a equação:

Z = Re(Z) + i1m(Z) = Z'+iz" ,
30

onde Re(Z) é a parte real, 1m a parte imaginária da impedância e i é o operador

imaginário H .Assim,

Re(Z) = Z' = IZIcos ep

Im(Z) = Z"= IZlsen<p

31

32
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Z"
Com o ângulo de fase: <p = tan -1 

Z'

E o módulo: IZI= kZ')2 + (Z")2]li

33

34

Isto define o diagrama de Argand ou plano complexo mostrado na Figura 4.3.

Z' Re(Z)

Figura 4.3 - Representação da impedância na forma vetorial utilizando coordenadas polares e

cartesianas[75]

Convencionalmente a IS consiste em medidas de Z em função de f (freqüência do

sinal) ou O) (freqüência angular), sobre um largo intervalo de freqüência.

Impedância é por definição uma quantidade complexa e é apenas real quando <p = O e

assim, Z = Z', isto é, para um comportamento puramente resistivo. Há ainda diversas outras

medidas ou quantidades derivadas relacionadas a impedância as quais freqüentemente

possuem importante função em IS. A primeira é a admitância Y, definida como o inverso da

impedância,

Y = (Z)-1 = Y'+iY" ,

onde a componente real V' é denominada de condutância.

o módulo elétrico Mé relacionado com a impedância através da relação:

35

36
M = iroCoZ = M'+iM" , onde Co = Eo % '

e Co é a capacitância no vácuo da célula de medida vazia com área de eletrodo S e distância

de separação d. A permissividade do vácuo é êo= 8,854.10-12 Fim.
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A permissividade ê é definida como o inverso do módulo elétrico complexo M:

Neste caso, a componente real de ê é a constante dielétrica (ê').

37

Portanto, os quatro formalismos básicos são interrelacionados e podem ser

subdivididos em dois conjuntos principais (Z, M) e (Y, ê) a partir das equações acima. As

interrelações entre as quatro funções estão resumida na tabela 4.1.

Tabela 4.1- Relação entre os formalismos derivados da impedância

MZyê
M

M~z~ylE-I

Z

~-IMZy=r-I -I
~ E

Y
~M-IZ-IY~E

E

M-I
~-IZI~-IyE

~ = iroCo e Co é a capacitância da célula vazia

A análise de um espectro de impedância através de modelos físicos de todos os

processos que podem ocorrer na análise de um sistema material-eletrodo pode ser

indisponível ou muito complicada. A maneira mais usual de análise é aproximar os dados

experimentais de impedância pela impedância de um circuito elétrico equivalente, constituído

de resistores, capacitores e em alguns casos, indutores ideais.

A Figura 4.4 apresenta um circuito elétrico e seu diagrama de impedância

correspondente. A impedância total pode ser escrita na forma:

Z R. Rmt Z' ·z"=r+----I---= +1
1+ (mtf 1+ (mt)2

onde -r=RCé o tempo de relaxação do circuito paralelo RC.

Separando-se a parte real da imaginária:

38
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R

Re[Z(m)] = r + 1+ (0Yt)
e

ROYt

Im{Z(w)] = 1+ (0Yt)2

39

Representando a parte imaginária Im[Z(ro)] em função da parte real Re[Z(ro)], obtém-

se:

40

A equação 48 representa a equação de uma circunferência de raio R/2 e de centro

(r+R/2).

R

C

(a)

r

(b)

r+R Z'

Figura 4.4 - (a) circuito elétrico e (b) diagrama de impedância correspondente.

Quando os centros dos semicírculos não estão localizados sobre o eixo real há a

existência de descentralização dos semicírculos o que significa um comportamento não ideal

das contribuições resistivas e capacitivas. Essa descentralização é expressa de acordo com a

seguinte equação[751:
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De acordo com o diagrama de impedância da Figura 4.4b, Zi é igual a r; R é a

distância entre os dois pontos de interseção do semicírculo com o eixo dos reais; 000 é a

freqüência de relaxação e cp é o parâmetro relacionado ao ângulo «(3) de descentralização

(~=<p1r/2).

Na Figura 4.4a, cada elemento RC pertencente a um semicírculo particular, possui

uma constante de tempo ('r) ou tempo de relaxação, o qual pode também ser visto no ponto

máximo do semicírculo da Figura 4.4b seguindo a relação 000'tr=1, sendo neste caso <00=

freqüência angular dada por <Oo=2moe fo a freqüência de relaxação.

A determinação da freqüência de relaxação característica no ponto máximo do

semicírculo permite calcular a capacitância Co do circuito:

1

Co = 2nfoR

42

o exemplo ilustrado na Figura 4.4 com a representação em impedância pode também

ser representado pelos outros três formalismos básicos (tabela 4.2). Em cada circuito RC, os

diferentes formalismos correspondem a diferentes formas de se escrever as equações para o

circuito, contendo basicamente as mesmas informações. Entretanto, a escolha dos diferentes

formalismos será vinculada a diferentes características do circuito e ao que se deseja estudar.

Para circuitos mais complexos os dados podem ser representados por todos os formalismos a

fim de se obter a maior quantidade de informações possíveis. A impedância é mais

usualmente usada para representar elementos mais resistivos em um circuito equivalente.

Assim, em materiais policristalinos que possuem relativamente elevada resistência do

contorno de grão e pequena resistência do grão, as resistências do contorno acabam
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dominando a resposta AC, e podem mascarar a contribuição do grão. Utilizando-se o

formalismo do módulo elétrico que representa melhor elementos que possuem baixa

capacitância, a resposta do grão passa a ser dominante.

Porém, a utilização de circuitos equivalentes compostos por componentes ideais, nem

sempre descreve adequadamente um dado sistema físico. Isto ocorre quando existem vários

elementos de circuito distribuídos. Há dois tipos de distribuição dos elementos em um circuito

e ambos são relacionados, mas de diferentes maneiras, a uma extensão espacial finita de

qualquer sistema real. A primeira é associada diretamente com processos não localizados, tais

como difusão, que pode ocorrer em um material completamente homogêneo e cujas

propriedades físicas, tal como mobilidade das cargas são as mesmas em qualquer região do

material. O outro tipo, chamado de elemento de fase constante (CPE), aparece quando as

propriedades microscópicas do material são distribuídas. Neste caso, apenas o efeito médio da

propriedade como um todo é considerado. Por isso, a utilização de circuitos equivalentes neste

tipo de sistema físico deve incluir esse elemento de fase constante para que seja

adequadamente descrito. A Figura 4.5 ilustra um exemplo de um circuito elétrico composto

de um resistor em paralelo com um CPE e um resistor em série com o circuito RC. Neste caso

devem ser introduzidas nas equações, parâmetros que ajustem o circuito equivalente real aos

dados obtidos experimentalmente.

-4vJvI CPE I ~

Figura 4.5 - Representação de um circuito elétrico de um resistor R e um CPE em paralelo.
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CAPíTULO V. Materiais e Métodos: Corpos Cerâmicas

5.1 Síntese dos pós cerâmicos

Os compostos MgTaz06 (MT), ZnTaZ06(ZT), MgNb20ó (MN) e ZnNb20ó (ZN) foram

preparados pelo método convencional de mistura de óxidos e reação no estado sólido. Os

óxidos de MgO (Merck, 99,9%), ZnO (Vetec, 99,5%), TazOs (TEP, 99,99%) e NbzOs

(Aldrich, 99,99%) foram utilizados como materiais de partida nas proporções

estequiométricas de 1:1. Para a síntese do MT e do MN, foi utilizado um pequeno excesso de

MgO a fim de evitar a presença de fases indesejáveis (como TazOs e NbzOs) no produto

final[4Z,761•Essa correção na estequiometria é necessária devido ao fato da possibilidade de

ocorrer absorção de COz ou água no pó de partida de MgO. Para isso foram preparados

experimentos variando-se as razões molares dos pós precursores. As proporções usadas de

AzOs (A=Ta ou Nb):MgO foram: 1:1, 1:1,05, 1:1,1 e 1:1,15. Obtivemos fase única somente

para a razão 1 NbzOs:l,lO MgO para o caso do MN e 1 TazOs:l,15 MgO para o caso do MT.

Os pós precursores dos tantalatos de cada composição (lTazOs:l,15MgO e

1TazOs:1ZnO)foram submetidos a moagem por 24h em um moinho de bolas para diminuição

de tamanho de partícula e homogeneização. Cilindros de ZrOz de aproximadamente 0,94mm

de diâmetro (ocupando 2/3 do volume total do pote de moagem) e álcool isopropílico como

meio líquido foram usados como meio de moagem.

Foi utilizado no caso dos niobatos (INbzOs:l,IMgO e lNbzOs:1ZnO) uma rota

diferente para a homogeneização e moagem dos pós a qual constituiu de uma etapa de mistura
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e moagem por 24 h, calcinação dos pós precursores a 1000°C/2h e nova etapa de mistura e

moagem por mais 48h. A etapa intermediária de calcinação foi realizada com o intuito de se

formar outra fase nas interfaces das partículas e facilitar a quebra das mesmas durante a nova

etapa de moagem.

A calcinação dos pós após moagem foi realizada em cadinho de platina em fomo

convencional. A temperatura de calcinação usada para os tantalatos foi de 1250°C/12h e para

os niobatos de 1150°C/12h.

5.2 Preparação dos corpos cerâmicos

Corpos cerâmicos foram conformados na forma de disco cerâmico de lOmm de

diâmetro por 2mm de espessura por prensagem uniaxial. Uma solução aquosa de polivinil

álcool (O,lg1ml) foi utilizada como agente ligante. A sinterização dos corpos cerâmicos foi

efetuada a 1400°C para o caso dos tantalatos e a 1300°C para o caso dos niobatos por 4,6 e 8

horas.

5.3 Métodos de Caracterização

5.3.1 Caracterização dos pós

5.3.1 1 Técnicas de Sedimentação

A técnica de sedimentação foi empregada na determinação do tamanho de partícula

dos pós submetidos a moagem. Através da moagem pode-se conseguir uma redução

considerável no tamanho das partículas, o que proporciona um aumento em sua reatividade.

Existe, no entanto, um limite para esta redução, após o qual a continuação do processo irá
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apenas introduzir impurezas na amostra. Para determinar este limite para cada material, foram

realizadas medidas do tamanho médio de partículas em amostras coletadas ao longo e após o

período de moagem.

A análise do tamanho de partícula por sedimentação está relacionada com a medida da

velocidade de equilíbrio da partícula que está caindo livremente sob gravidade através de um

líquido sem turbulência. Considerando, então, o caso de uma partícula esférica, as forças que

atuam no corpo em queda em um dado líquido, figura 5.1, são:

Ff=-KflV
(força viscosa)

E=mrg
(empuxo)

P=mg
(peso)

Figura 5.1 - Forças atuando num corpo que cai através de um fluido

onde K=6nR para partículas esféricas; 'Y) é viscosidade do fluido; v é a velocidade e mf é a

massa do fluido deslocado pelo corpo.

A equação das forças atuantes na partícula é:

mf g - 6nR 'Y)v = mg

(m -mf)gV=---
6nR'Y)

4 3 4 3

Como m=pV="3nR p e mt =ptV="31TR Pt,

m - mf = ~nR 3 (p - Pf ) e substituindo na equação 44:4
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em que D é o diâmetro da partícula esférica,v é a velocidade no equilíbrio ou terminal, p

densidade do material, pc densidade do fluido utilizado, TIviscosidade do fluido utilizado e g a

aceleração da gravidade.

Para partículas não esféricas o diâmetro de Stokes é o diâmetro da esfera de mesmo

material que tenha a mesma velocidade de sedimentação sobre as mesmas condições.

o equipamento utilizado para esta medida foi o Sedigraph 5100 da Micromeritics, que

fornece a curva da massa acumulada em função do diâmetro equivalente das partículas e o

histograma de distribuição de tamanho de partícula. O limite de detecção do equipamento

encontra-se na faixa de tamanho de partícula de 0,2 a 100J,1m. Na medida, a célula de

sedimentação, contendo a amostra dispersa em água, sofre um deslocamento vertical contínuo

em relação a um feixe de raios X. A concentração das partículas em suspensão, como função

do tempo e altura de sedimentação, é determinada pelo espalhamento desse feixe.

Os pós de tantalatos medidos foram os submetidos a 6, 12, 18 e 24 h de moagem. Para

os niobatos, foram medidas as amostras submetidas as duas etapas de moagem, ou seja, após

24h de mistura e moagem (anterior a calcinação) e após 48h de mistura e moagem após

calcinação. Para a preparação das amostras que foram medidas no sedígrafo, foi utilizado

álcool isopropílico como meio líquido e poliacrilato de amônio como dispersante.

5.3.1.2 Análise Térmica Diferencial e Análise Termogravimétrica

Na análise térmica diferencial (DTA), a temperatura da amostra é comparada com a de

uma referência inerte durante um programa de variação de temperatura a taxa constante.
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Diferenças entre as temperaturas da amostra e da referência irão ocorrer sempre que a amostra

passar por algum processo endotérmico ou exotérmico.

A curva de DT A registra a diferença entre as temperaturas da amostra e da referência

em função da temperatura da fonte de calor. As reações endotérmicas e exotérmicas

correspondem, respectivamente, a vales e picos nesta curva. Transições de fase, desidratação

e reações de redução produzem efeitos endotérmicos, enquanto que cristalização, oxidação e

algumas reações de decomposição produzem efeitos exotérmicos.

Termogravimetria é a técnica na qual a massa de uma substancia é medida em função

da temperatura enquanto a amostra é submetida a uma programação controlada de

temperaturas. O registro é a curva termogravimétrica ou curva TG, que permite tirar

conclusões sobre estabilidade térmica da amostra e sobre a composição dos resíduos.

A análise térmica diferencial (DT A) foi realizada para os óxidos precursores com o

objetivo de se determinar as temperaturas de calcinação dos pós. Medidas de DT A e TG

simultâneos foram realizados para o pó reagido de MT e fibras de MT e CT. O objetivo desta

análise foi o de verificar as fases formadas, pontos de fusão e temperaturas de cristalização

além de se tentar avaliar as possíveis mudanças de fase estrutural.

Para as medidas de análise térmica nos pós precursores foi utilizado um equipamento

da T. A. Instruments, DT A 2600, na faixa de temperatura de 300 to 1300°C e taxa de

aquecimento de lOoC/min em ar e cadinho de alumina.

O equipamento utilizado para as análises de DT A e TG foi o Netzsch STA 409C. Para

medidas na faixa de temperatura de 400 a 1500°C, foram utilizados cadinhos de alumina,

atmosfera de argônio e taxa de aquecimento e resfriamento de lOoC/min. Para medidas na

faixa de temperatura de 1500 a 1900°C, a análise foi realizada em cadinho de tungstênio,

atmosfera de gás hélio e taxa de aquecimento e resfriamento de lOoC/min.
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5.3.1.3 Difração de Raios X

O padrão de difração de raios X de uma substância define sua estrutura cristalina ou,

maiS especificamente, a forma e o tamanho da cela unitária é determinada através das

posições angulares das linhas de difração e o arranjo dos átomos na cela é determinado

através das intensidades das linhas de difração. Das técnicas para se obter dados de difração

de raios X, a mais simples é o método do pó. Por pó, entende-se uma massa de diminutos

cristais aleatoriamente orientados, de modo que alguns dos micros cristais irão satisfazer a

relação de Bragg:

nÀ = 2dhkl sen8
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em que n é a ordem de reflexão, Â. é o comprimento de onda do raios X monocromático, dbkl é

o espaçamento interplanar do cristal, hkl são índices de Miller do plano cristalino e e é o

ângulo de difração de Bragg.

O sistema de medidas é constituído basicamente por uma fonte monocromática de

raios X incidindo na amostra a ser estudada e um detector para coletar os raios difratados.

Usamos o método de Rietveld para uma análise mais detalhada do composto obtido. O

método de Rietveld consiste no refinamento da estrutura cristalina baseado nos dados de

difratometria do pó por nêutrons ou raios X. O algoritmo usado para o ajuste do perfil é o de

Newton-Raphson[77], que é baseado no princípio dos mínimos quadrados. Os melhores valores

para os parâmetros variáveis da função são aqueles que minimizam a soma dos quadrados da

diferença entre os valores observados e calculados para todos os pontos observáveis. A função

a ser minimizada é:

49



fi 2

S y =LW i (y io - Y ic )
i=l
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em que Wi é o peso atribuído a uma intensidade individual observada, W i = XiO ' e Yio e Yic

são as intensidades observadas e calculadas, respectivamente.

Para o refinamento[77] deve-se escolher uma função de perfil adequada e uma

estratégia de refinamento devido a grande quantidade de parâmetros ajustáveis. Deve-se

também acompanhar os índices de qualidade (índices matemáticos) e a resposta gráfica do

programa, a qual nos fornece importantes informações quanto à evolução do ajuste e nos

auxilia na escolha dos parâmetros a serem refinados. Essa resposta gráfica consiste na

sobreposição do difratograma medido e aquele calculado. No processo de refinamento

realizado nos materiais estudados, foi utilizada a função de perfil pseudo- Voigt e a equação de

March-Dollase para a correção de orientação preferencial (quando necessário), os demais

parâmetros estruturais iniciais foram obtidos das fichas do banco de dados ICSD (Inorganic

Crystal Structure Database) do programa Retrieve 2.0[78]e podem ser vistas no anexo A.

Os difratogramas foram obtidos passo a passo (step scan) em um difratômetro Rigaku

Rotaflex - RU-200B, com radiação Ka do Cu, em um intervalo de varredura 20 entre 5° e 80°,

passo de 0,02° e tempo de contagem de 3 segundos. O programa Fullproff 99 versão 0.3 foi

utilizado para o refinamento dos dados das estruturas cristalinas.
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5.3.2 Caracterização microestrutural e morfológica das cerâmicas

sinterizadas

5.3.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) apresenta vários modos de análise, em

que cada um emprega como sinal uma diferente forma de energia proveniente da interação do

feixe eletrônico com a amostra analisada. Esta interação pode produzir elétrons secundários,

elétrons retroespalhados - o qual enfatiza as diferenças de peso atômico de cada elemento

mostrando uma imagem com maior contraste de tons de cinza- elétrons Auger, raios X

característicos dos elementos presentes na amostra e fótons de diversas energias. Cada modo

proporciona informações sobre diferentes propriedades físicas e químicas. Em particular, a

microanálise eletrônica que usa a emissão de raios X característicos para medir composição

química possibilitando, dessa forma, obter o mapeamento dos elementos químicos localmente.

A microscopia eletrônica de varredura foi empregada na observação da evolução

microestrutural das cerâmicas durante o processo de sinterização. A preparação das cerâmicas

para observação no MEV envolveu a sua limpeza em ultra-som, fixação em pedestal metálico

e seu recobrimento com ouro em uma câmara de sputtering. Em alguns casos as amostras

sintetizadas em fomo foram polidas com lixa d'água 2000 e pó de alumina de 10 J.Lma 1 J.Lm,

e em seguida submetidas a ataque térmico por 15 minutos a uma temperatura de 50°C abaixo

da temperatura de sinterização.

Para a observação das cerâmicas foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura

(MEV) Zeiss-DSM960.
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5.3.2.2 Medidas de Densidade

Foram feitas medidas de densidade pelo método de imersão em água (método de

Arquimedes) em todas as cerâmicas sinterizadas. Este método baseia-se na Lei de

Arquimedes, segundo a qual o volume de um sólido pode ser obtido medindo-se o empuxo

sofrido por ele quando mergulhado em um líquido de densidade conhecida, como por

exemplo, a água.

Para materiais porosos, o volume considerado é o volume total do sólido somado ao

volume de todas as porosidades contidas no material. As medidas de densidade foram

realizadas de acordo com a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Inicialmente, mede-se a massa seca. Em seguida o corpo cerâmico é imerso em água destilada

a lOO°C,mantendo-se nesse meio por 2 horas e depois colocado em água a temperatura

ambiente por mais 24 horas. Antes de medir o volume, o excesso de água é retirado da

amostra com um papel absorvente umedecido.

o processo de medida do volume consiste em colocar sobre a balança um béquer

contendo água destilada e um suporte ao qual é acoplada uma pequena cesta de latão, que fica

suspensa e imersa na água. Após tarar a balança, coloca-se a amostra na cesta de modo que

ela é pesada em imersão. Neste arranjo, o valor da massa medida em imersão é o próprio

volume do corpo, e a densidade é, portanto, determinada diretamente pela relação massa

seca/volume.

5.3.3 Caracterização elétrica

A permissividade complexa das cerâmicas sinterizadas foi medida em um Analisador

de Rede (Network Analyser) HP 8719-C na faixa de freqüência de 24MHz a 1,5GHz e

intervalo de temperatura ambiente a 170°C.Esta medida teve como objetivo principal avaliar
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a qualidade e a potencialidade de aplicação das cerâmicas produzidas nessa tese. As

cerâmicas foram preparadas com o objetivo principal de serem utilizadas como pedestal para

o puxamento das fibras, entretanto, suas propriedades como materiais dielétricos foram

comparadas com aquelas reportadas na literatura.
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CAPíTULO VI. Resultados e Discussão: Materiais

Cerâmicas

Serão apresentados a seguir os resultados das medidas realizadas nas cerâmicas

estudadas. A rota de processamento utilizada para produzir cerâmicas de MgTaz06 (MT),

ZnTaZ06 (ZT), MgNbZ06 (MN) e ZnNbz06 (ZN), foi a mistura dos pós precursores e síntese

no estado sólido. O objetivo foi obter um produto final com alto rendimento, estequiometria

exata e corpo cerâmicos com alta densidade. Para isso, estudamos de forma sistemática as

condições de calcinação, formação de fase cristalina, tempo de sinterização, densidade e

desenvolvimento microestrutural das cerâmicas. Por fim, as cerâmicas sinterizadas de

composição MgTaz06 (MT) e ZnTaZ06 (ZT) foram avaliadas quanto as suas propriedades

dielétricas para possíveis aplicações como ressonadores dielétricos.
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6.1 Distribuição do Tamanho de Partículas

Os valores de tamanho médio de partícula (Dp50) determinados para os pós precursores

do MT e ZT obtidos via mistura manual (referência- O h) e para aqueles moídos estão

apresentados na Tabela 6.1. A densidade usada para os cálculos dos diâmetros médios de

partículas foi obtida a partir da regra das misturas para cada caso. Vale também ressaltar que

os pós precursores possuem inicialmente partículas de tamanhos diferentes.

Tabela 6.1: Diâmetro médio de partículas dos pós precursores MgO+Ta20S (MT) e

ZnO+Ta20s (ZT)

Tempo de Dpso(J.LDl)
Intervalo doDpso(J.LDl)
Intervalo do

moagem
(MgO+Ta20S)tamanho de(ZnO+Ta20S)tamanho de

partícula
partícula

MgO+Ta20S

ZnO+Ta20S

Oh

3,260,8-102,370,6-8,0

6h

1,350,4-3,01,260,5-3,0

12 h

0,890,3-2,00,910,5-2,0

18 h

0,860,3-2,00,770,4-1,5

24h

0,840,25-1,80,760,25-1,4

Observa-se uma contínua diminuição dos tamanhos de partículas em função do tempo

de moagem para ambos os materiais, até se alcançar um tamanho médio final de partícula de

0,76f.1me 0,84f.1m(Dp50) para os pós precursores de ZT e MT, respectivamente. É possível

observar que a distribuição de tamanho de partícula é estreita a partir de 12 h de moagem e

não sofre muita alteração para tempos maiores.

A diminuição do tamanho médio de partícula é fundamental para aumentar a

reatividade entre os componentes da calcinação. Além disso, a distribuição de tamanhos de

partículas é um parâmetro crítico na formação de corpos cerâmicos à verde, uma vez que a

mistura de partículas de diferentes tamanhos, mas numa faixa estreita de distribuição pode
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resultar em um corpo cerâmico compacto com alta densidade à verde. Ao contrário, a

utilização de uma faixa muito larga de tamanhos pode resultar em um corpo cerâmico à verde

com baixa densidade dificultando a sua densificação durante o processo de sinterização ou em

uma cerâmica densa com tamanhos de grãos não homogêneos.

As Figuras 6.1 ilustram curvas típicas da distribuição do tamanho médio de partículas

obtidas através da análise por sedigrafia de raios X. Curvas de distribuição e porcentagem de

freqüência de massa em função do tamanho médio para pós submetidos a mistura manual em

almofariz dos pós e submetidos a moagem por 24 h podem ser observadas na Figura 6.1a

para os pós precursores do MT e na Figura 6.tb para os pós precursores do ZT.

O mesmo processo de análise do tamanho médio de partículas foi realizado para os

niobatos. Os valores de tamanho médio de partícula determinados para os pós precursores do

MN e ZN obtidos após 24 horas de moagem em moinho de bolas e 48 h de moagem após

calcinação na temperatura de 1000°C por 2 horas estão apresentados na Tabela 6.2. A

diminuição dos tamanhos de partículas em função do tempo de moagem também foi

observada para os pós precursores do MN e ZN. Neste caso, o tamanho médio final de

partícula alcançado após a calcinação e moagem de 48h foi de 1,621lm e 1,60llm para o MN e

ZN, respectivamente. Não houve uma maior diminuição do tamanho médio de partícula

mesmo após os pós terem sido submetidos a um maior tempo de moagem, tanto antes da

calcinação quanto após a calcinação.

As Figuras 6.2 ilustram bem uma distribuição mais larga de tamanho de partículas

quando comparada com aquela obtida para os compostos de MT e ZT.
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Figura 6.1 - Curvas de distribuição acumulada de partícula em massa e porcentagem de

freqüência de massa em função do diâmetro médio equivalente (a) para os pós precursores de

MN (b) para os pós precursores de ZN.

No caso específico do ZN (Figura 6.2b), não houve uma diminuição efetiva nos

valores de Dp50; entretanto, é possível observar que após calcinação e moagem de 48h há uma
J

grande mudança na distribuição de tamanhos de partículas, tomando a faixa de tarnanJ10s mais

estreita
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Tabela 6.2 - Diâmetro médio de partículas dos pós precursores MgO+Nb20S (MN) e

ZnO+Nb20S (ZN)

Dpsoútm)Dpso(J-lm)
(MgO+Nh20SJ

(ZnO+Nb20sJ

Dpso - após 24h de moagem

2,6J.1m1,6J.1m

Intervalo de tamanho de partícula

9,0-0,75,5-0,40

Ca1cinação

1000°C/2h1000°C/2h

Dpso - após calcinação e 48h de moagem

1,62J-lm1,60J.1m

Intervalo de tamanho de partícula

3,6-0,324,4-0,25
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Figura 6.2 - Curvas de distribuição acumulada de partícula em massa e porcentagem de

freqüência de massa em função do diâmetro médio equivalente (a) para os pós precursores de

MN (b) para os pós precursores de ZN.
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6.2 Análise Térmica Diferencial

A evolução da sintese dos Pó.s precursores de MT, ZT, MN e ZN foi acompanhada por

análise térmica diferencial. As Figuras 6.3 e 6.4 ilustram os resultados obtidos para os

compostos não calcinados de cada composição, respectivamente. Esta análise teve o objetivo

principal de se determinar às temperaturas de calcÍnação de cada composição.

Na Figura 6.3 observamos picos os quais foram atribuídos como sendo da calcinação

entre os óxidos precursores do MT a tUlla temperatura com 11\..áximo em aproximadamente

12600C e uma banda de calcinação do composto ZT centrada na temperatura de

aproximadamente 1270°C. Um pico de menor intensidade a 770°C na curva do MT não fui

identificado.

3

--MgTap6
--ZnTa206
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'"
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~
Q) o-
O
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:::l
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Q) -2a.
E
Q)I- -3

400 600 800 1000 1200 1400

exo

1600

Figura 6.3 - Curvas de DTA para os pós precursores dos compostos MT e ZT.

J

As curvas de DT A para os precursores dos compostos MN e ZN estão ilustradas na

Figura 6.4. Uma extensa banda de calcinaç!o ocorre entre os óxidos precursores do composto

tv1N, iniciando a temperatura de aproximadamente 850°C e com uma temperatura de máximo

localizado a apToximadmnente l050°C, Por outro lado, a curva de DTA do ZN apresenta um
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comportamento diferente dos demais, não sendo possível uma identificação clara de uma

banda de calcinação para este composto. Determinamos a temperatura de 11500C como sendo

uma possível temperatura de cale inação a qual foi efetiva para a cale inação dos pós como será

visto no item 6.3.

exo

140012001000600 800

-~ MgNb206

-~ZnNb206

o

-5 .
400

-4

-3

-2

-1

----
O)
E-üo"-"

.Figura 6.4 - Curvas de DT A para as fases MN e ZN.

Com estas curvas foi possível estimar as temperaturas de caleinação dos pós

precursores. Temperaturas próximas às determinadas foram utilizadas para efetuar a reação no

estado sólido em forno convílmcional de todas as composições em estudo.

6.3 Difração de Raios X
J

Cerâmicas de ZT e ZN

Nos pós calcinados foram realizadas análises de :fu.ses por difratometria de raios X com

auxílio do método de Rietveld para confirmação da êstmtura cristalina em cada caso. O
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difratograma de raios X refinado do composto ZnTa206 é ilumado na Figura 6.5. Essa fase

apresenta uma estrutura cristalina ortorrômbica com grupo espacial Pbcn (60) e parâmetros de

rede a= 4,702Á. b= 17.094Á e c:;;;5,070Â. Outros dados estruturais podem ser encontrados

em anexo a este texto (Anexo A) e na ficha 36289 da coleção ICSD[781. Durante o refmamento

da estrutura foi utilizada a função Pseudo.,voigt para o ajuste do perfiL Como pode ser

observado., {) difr.atograma refinado apresenta um bom. ajuste, com pequena diferença entre

intensidades ze específicos, indicando que está presente apenas a fuse ZnTa206- Os índices de

qualidade ,do xljuste podem ser vistos na TabeJa6.3.
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Figura 6.5 ~Difratograma de raios X observado e refinado do pó calcinado de ZnTa2ü6.

ü composto ZT apresenta uma estrutura cristalina do tipo da columbita. Esta estrutura
J

consiste de camadas de MgOó octaé.dl'icos que são separados .ao longo do eixo b do cristal por

duas camadas de Ta06 octaédrieos e 00 longo do eixo a por Ul:ua cam3da de Ta06", como

ilustrado na Figura 6.6.
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Figura 6.6- Estrutura cristalina do ZnTa206.

o difratograma de raios X refinado do pó de ZN é ilustrado na Figura 6.7. Essa fase

também apresenta uma estrutura cristalula ortorrômbica com grupo t'lspacial Pbcn (60) e

parâmetrós de rede a:;; 14,208Â, 1J:;;; 5,726Â e c"'"5,040Â. Outros dados estruturais podem ser

encontrados na ficha 36290 da coleção ICSn[78] (ver anexo A). As mesmas condições e

estratégia de refinamento foram utilizadas para todas as composições. Mais uma vez, observa-

se um bom ajuste entre os difratogramas calculado e refinado (Tabela 6.3), indicando a

presença de fase única.

J
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Figura 6.7 • Difratograma de l'aios·X observado e refinado do pó calcinado de ZnNb206.

ZN também apresenta uma estrutura cristalina do tipo da columbita. Uma

representação poliedl'al da estrutura do ZnN~06 projetada ao longo do eixo b está ilustrada na

Figura 6.8. Esta estrutura consiste de camadas de Mg06 octaédricos que são separados ao

longo do ~ixo b do cristal por duas camadas de NbOó octaédricos.

J

Figura 6.8 - Estrutura cristalina do ZnNb206.
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Para se obter MT fase única, diferentes quantidades de MgO foram testadas e os

resultados são ilustrados na Figura 6.9. Em uma primeira análise, MT com estequiometria

1TazOs:1,15MgO possui um padrão de difração idêntico aquele calculado para este composto.

Por outro lado, algumas reflexões adicionais que aparecem nos demais padrões de difração,

foram identificadas como sendo reflexões dos óxidos de tântalo e magnésio. As fichas JCPDP

utilizadas para identificar tais reflexões foram as fichas dos óxidos precursores TazOs (ficha

nº 79-1375) e MgO TazOs (ficha nº 02-1207). Isto sugeriu que a razão inicial entre os óxidos

de 1TazOs:1,15MgO é a ideal para o obtenção da fase TazOsfase única.

* * 1,00:1,00 A **

1,05:1,00*
*

**
o

o

-
~20000
O-
Q)

"'C
ctS

:c 10000
cnc
Q)
.•..•c

30000

21 24 27 30
28

33 36

Figura 6.9 - Padrões de difração dos pós de MT calcinados com diferentes quantidades de

MgO. *- ficha nº 79-1375 do óxido TazOs, +- ficha nº 02-1207 do óxido MgO e 0- pico não

identificado.

A Figura 6.10 ilustra o difratograma refinado de raios X do MT com um excesso de

MgO na razão 1NbzOs:1,15MgO. Essa fase apresenta[78] uma estrutura cristalina tetragonal

com grupo espacial P42/mnm (136) e parâmetros de rede a= 4,719Á, b= 4,719Á e c= 9,200Á.

Outros dados estruturais podem ser encontrados na ficha 202688 da coleção ICSD[78] (ver

anexo A).
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Mais uma vez, observa~se um ótimo ajuste entre os difratogramas calculado e ref1'1ado

(Tabela 6.3), sugerindo-nos a presença de apenas llina fase.

A estrutura cristalina tetragonal do MT pode ser vista na Figur"ft 6.11. Esta estrutura

não é do tipocolumbita como as demais composiçÔes. Neste caso, os poliedros Mg06 são

separados por dois poliedros TaOó ao longo do eixo crist.alográfico c.
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Figura 6.10 - Difratograma de raios X observado e refinado do pó calcinado de MgTa206.
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Figura 6.11- Estrutura cristalina do MgTa206.
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Bem como para obtenção do MT fase única, testes variando-se a quantidade de MgO

em relação a NbzOs foram realizados para a obtenção da composição MgNbZ06. Os

difratogramas estão ilustrados na Figura 6.12. Comparando-se os difratogramas

correspondentes a cada teste com o padrão de difração calculado a partir dos dados estruturais

da fase (MN), observa-se que aquele sem excesso de óxido de magnésio apresenta picos da

composição MN como fase majoritária. Entretanto, há também a ocorrência de uma fase

minoritária resultante da calcinação incompleta entre os óxidos precursores, como indicado na

Figura 6.12. Foram utilizados o padrão de difração calculado e as fichas do JCPDF para

comparação entre os picos. As fichas utilizadas foram aquelas dos óxidos precursores NbzOs

(ficha nº 74-0298) e MgO (ficha nº 02-1207). O mesmo ocorre com o pó preparado com razão

molar inicial de 1NbzOs:l,05MgO. A utilização da razão molar lNbzOs:l,lOMgO entre os

pós precursores resultou em um padrão de difração idêntico ao padrão calculado podendo ser

indicado como sendo MN fase única.
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Figura 6.12 - Padrões de DRX para os pós obtidos a partir dos testes utilizando-se diferentes

razões molares entre os pós precursores. *- ficha nº 74-0298 do óxido NbzOs.
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A Figura 6.13 ilustra o difratograma de raios X refinado usando do método de

Rietveld da composição de MN com razão estequiométrica lN~05:1,10MgO. Essa fase

apresenta uma estrutura cristalina. ort.orrômbica com grupo espacial Pbcn (60) e parâmetros de

o o c [78] •
rede a= 14,1875A, b= 5,7001A e c= 5,0331A (ver anexo A). O bom ajuste dos dados

estruturais indicou uma vez mais a presença da fuse rvigNb20óde interesse.

A estrutura cristaUrtà do MN, do tipo columbita, é mostrada na Figura 6.14. Esta

estrutura foi disC1Jtida 'lJ1teriormente,(ver item 2.1).

Figunl 6.13 - Diftatogrmna de raios X observado e refU1adú do pó caIcinado de MgN~06.

J
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Figura 6.14 - Estrutura cristalina do MgNb206.

o índice de ajuste RBrugg e os parâmetros cristalinos calculados em todos os

refinamentos estão mostrados na Tabela 6.3, Os baixos valores (próximos a unidade) do

índice de Bragg,. RBtagg, indica urna boa concordância entre o modeIo estrutural refInado e os

dados observados.

Tabela 6.3 - Índice de ajuste no rejinaf1fento e parâmetras de rede dmocristais refinadas.

Composição GrupoSimetrialndice deParâmetros Calculados do Refinamento

Espacial
Ajuste

RBra-

V(ÁialÁ)b(Á)e(Á)
ZT

Pbcnortorrômbica2,60405,744,696±17,065±5,063±
0.001

0.0030.001

ZN

Pbcnortorrômbica5,99407,4314,177±5,717±5,027±
0.004

0.0010.001

MT

P42/mnmtetragonal2,87204,374,714±4,714±9,199±
0.004

0.0010.001

MN

Pbcnortorrômbica4,13406,1414,173±5,693±5,027±
0.001

0.0040.003

6:4 Densidade e análise microestrntural (MEV)

Os gráficos de densidade dos espécimes sintetizados em ftrnção do tempo de

sinterização para os tantalatos e niobatos sinterizados por 8h estão Ilustrados nas Figuras 6.15

e 6.16, respectivamente. Urna média de três pastillwscerfunicas de cada composição foram

medidas. Cada ensaio foi repetido três vezes para se obter uma maior confiabilidade nos
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valores finais. As figuras indicam que a densidade dos corpos cerâmicos aumenta com o

tempo de sinterização alcançando valores entre 97% e 98% da densidade teórica depois de 8h

de sinterização. As linhas nas curvas de densidade são apenas guias. Para os compostos com

zinco, os valores de densidade após 6 horas de sinterização são próximos aqueles alcançados

após 8 horas de tratamento térmico considerando-se o erro experimental. Os valores de

densidade teóricos retirados nas fichas JCPDP dos compostos são: 8,53g1cm3 para o ZT,

7,83g1cm3 para o MT, 5,62g1cm3 para o ZN e 5,087g1cm3 para o MN.
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Figura 6.15 - Densidade versus tempo de sinterização para os corpos cerâmicos MT e ZT. As

linhas são guias para os olhos.

~ 5,6

~ 5,5

~ 5,4
'"

~ 5,3
c:

~ 5,2

~ 5,0

~ 4,9

-; 4,8~
.a 4,7
'iij
~ 4,6

C 4,5

ZnNbPe
-0- % teórica

-.- densidade

MgNbPe
-0-% teórica
-.- densidade

w ~ ~ ~ ~ U ~ n ~
Tempo de Sinterização (h)

100 <fl.

li?

98 iil
ã:
III

96 C.CD

lD

94Q-
~.

100 t!.

98 li?
::J
C/)

96 ã:III
C.

94 CD-l
CD

92 Q-
õ'
III

Figura 6.16· Densidade versus tempo de sinterização para os corpos cerâmicos MN e ZN. As

linhas são guias para os olhos.

69



Imagens obtidas por 1vmV dos compostos MT e ZT sinterizados por 4; 6 e 8 h, a

1400oC, são ilustradas na Figura 6.17. Após 4 horas de tratamento térmico, as amostras das

duas composições apresentam~algumas regiões em que o processo de sinterização não foi

suficiente para a completa densificação do material. Nestas regiões é possível verificar uma

elevada porosidade, Figuras 6.17a e 6.17b. Após 6 horas de sinterização, a amostra de l\.1T

(Figura 6.17c) é ainda bastante porosa, apresentando poros pequenos e tamanho de grãos na

faixa de S Jlm. Ao contrário, o ZT apresenta tilevada densificação com 6 horas de tratamento

térmico. Crescimento dos grãos e cúntinuação do processo de fechamento de poros para o

caso do MT ocorre após 8 horas de tratamento térmico das amostras.

(a) MT 1400°C/4h (b) ZT 1400°C/4h

J

(c) MT 1400°C/6b (d) ZT 1400oC/6h
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(e) MT 1400oC/8h (f) ZT 1400oC/8h

Figura 6.17- Microgranas dos corpos cerâmicos sintetizados a 14000C (a) MT por 4 horas,

(b) ZT por 4 horas, (c) MT por 6 horas, (d) ZT por 6 horas. (e) !v'lTpor 8 horas e (1) ZT por 8

horas.

A evolução microestrutural dos niobatos também foi investigada por 1\tIEV e as

micrografias dos compostos MN e ZN sinterizados por 4,6 e 8 horas a 1300°C são ilustradas

nas Figuras 6.18. Amostras ~m sintenzadas e contornos dê grãos bem defj..nidos podem ser

observados tatnbém nestas ittlagens. Densificação e crescimento dos grãos em função do

tempo pOde1l1 ser observa<los para estas composiçõss. Neste c.a.so, 6 hora.s de tratamento

térmico é suficiente para alcançar elevada densificação para as duas composições. Quanto à

morfologia dos grãos, percebemos que o MN apresenta grãos mais arredondados enquanto

que o ZN, grãos alongados. Em ambos os casos, a distribuição de tamanhos não é uniforme.

De uma maneira geral, as micrografias de MEV corroboram coa1 os valores de deJ)sidades

Bbtidos para os compostos cerâmicos.
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(c) MN 1300oC/6h (d) ZN 1300°C/6h

J

(e) MN 1300oC/8h (f) ZN 1300°C/8h

Figura 6.18- Micrografias dos corpos cerâmicas sinterizados a 1300°C (a) MN por 4 horas,

(b) ZN por 4 horas, (c) MN por 6 horas, (d) ZN por 6 horas, (e) MN por 8 horas e (f) ZN por 8

horas.
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6.5 Caracterização dielétrica

As cerâmicas sinterizadas de composição MgTa206 e ZnTa206 de maior densidade

(sinterizadas por 8h a 1400°C) foram estudadas por espectroscopia de impedância para se

avaliar a qualidade dos corpos cerâmicos obtidos e analisar suas potencialidades como

cerâmica dielétrica para aplicação como ressonadores na faixa de freqüência de microondas.

As medidas de permissividade complexa para a caracterização dielétrica das amostras foram

realizadas nos intervalos de freqüência de 24MHz a 1,5GHz, variando-se a temperatura de

ambiente até 440 K. Os dados obtidos por estas medidas foram utilizados para a realização o

estudo da influência da temperatura nas propriedades elétricas e dielétricas dos corpos

cerâmicos estudados (Figura 6.19).

Na Figura 6.19 é possível observar que os valores de constante dielétrica são

aproximadamente constantes em todo o intervalo medido para o MT, não variando

apreciavelmente nem com a temperatura e nem com a freqüência. Para o ZT, pode ser

observado que os valores de constante dielétrica aumentam ligeiramente com a freqüência. Os

valores encontrados foram de E'= 31 para o MT e E'=36,5 para o ZT, para este intervalo de

freqüência. Os valores encontrados são semelhantes aos descritos na literatura [1,2].

Os valores do fator de perdas (tg Õ=E"tE') variam entre 0,008 e 0,020 para o MT e 0,01 e

0,024 para o ZT, no intervalo de freqüências analisado.

A constante dielétrica e as perdas dielétrica são parâmetros que ajudam a definir outros

importantes parâmetros como o fator de qualidade (Q=lItg õ) e o coeficiente de temperatura

f .." . d " . ( 1 1 (aE)) .. l' - dna requencIa e ressonanCIa 'tI = -a - 2 E' aT ' eSSenCIaISpara a ava Iaçao as

propriedades das cerâmicas para aplicação como ressonadores dielétricos.
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J

Estimativa:s dos parâlnetros Q e 'trfonllurealizadas para as cerâmicas de MT e ZT para

a freqüência de .1GHZ e para um valor de coeficiente de expansão térnÜca linear estiInado de

lxlO-6cmfc. Os val?fes encontrados foram: Q=125 e "'tF -17 ppm/K para o MT e Q=100 e

'rF -18,5 ppmIK para o ZT.
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Embora a pastilha cerâmica medida apresente uma boa microestrutura (Figura 6.17e e

6.17f) com grãos de tamanhos homogêneos e bastante densa, os valores de perdas dielétricas

encontrados em ambos os casos é bastante elevado para que a cerâmica possa ser usada para

esse tipo de aplicação. Conseqüentemente, os valores de Q estimados estão abaixo dos

encontrados na literatura (Q=5960 para o MT e Q=6520 para o ZT, medidos na freqüência de

lOGHz).

6.6 Conclusão parcial

Os diâmetros esféricos equivalentes alcançados para os pós cerâmicas foram 1,62J.1me

1,60llm para o MN e ZN, respectivamente, após moagem por 48 h depois da etapa de

calcinação dos pós precursores. Para os pós a base de óxido de tântalo, foram alcançados

diâmetros esféricos equivalentes de 0,84J.1me 0,76J.1mpara o MT e ZT, respectivamente, após

moagem por apenas 24 horas. A temperatura de calcinação foi determinada como 1150°C

para o MN e ZN e 1250°C para o MT e ZT, de acordo com os resultados de DTA. A fase

cristalina única, calcinada por 12 horas em fomo convencional, foi confirmada pela técnica de

DRX. Para os compostos MT e MN, foram necessários um pequeno excesso do óxido

precursor MgO para se obter fase única. Temperaturas de sinterização a 1300°C por 8h para

os niobatos e 1400°C por 8h para os tantalatos promoveram alta densificação em todas as

cerâmicas estudadas, com densidades relativas maiores que 98%. As medidas de impedância

para a caracterização elétrica das amostras ZT e MT foram realizadas nos intervalos de

freqüência de 24MHz a 1,5GHz variando-se a temperatura de ambiente até 440K. Para esta

faixa de freqüências, a constante dielétrica aproxima-se de um valor constante de E'=32 para o

MT e E'=36,5 para o ZT. Estes valores são próximos aos descritos na literatura. Os valores do

fator de perdas dielétricas (tg õ= E"tE') variam entre 0,008 e 0,020 para o MT e 0,01 e 0,024
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para o ZT, no intervalo de freqüências analisado. Esses valores são muito elevados para que a

cerâmica possa ser usada como um ressonador dielétrico.
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CAPíTULO VII. Materiais e Métodos:

Fibras Monocristalinas

7.1 Preparação dos pedestais

Para a preparação dos pedestais e semente foram adotados dois procedimentos:

processamento cerâmico e extrusão à frio. No processamento cerâmico foram conformadas

barras de 40mm x 12mm x 4mm por prensagem uniaxial. Sinterização dos corpos cerâmicos

foram efetuadas nas mesmas condições das pastilhas cerâmicas. Em seguida, foram cortados

paralelepípedos de seção transversal quadrada de lmm de lado. Foram conformados pelo

processo cerâmico as composições MgTa206 (MT) e ZnTa206 (ZT). A extrusão foi efetuada a

partir da mistura dos pós precursores e adição de um agente ligante (polivil álcool) e

submetido a extrusão. Nesse processo são obtidos pedestais cilíndricos de lmm de diâmetro.

O processo de extrusão à frio foi aplicado para as seguintes composições: MgTa206 (MT),

ZnTa206 (ZT) e CaTa206 (CT). A Figura 7.1 ilustra a barra cerâmica e os pedestais obtidos

por extrusão.
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(a)

(b)
I I

Figura 7.1 - Pedestais usados em LHPG (a) barra cerâmica e pedestais cerâmicas após

sÍnterização e (b) extrusora e exemplos de pedestais cilíndricos obtidos por extrusão à frio.

Pós não calcinados utilizados para a preparação dos pedestais das composições de

MgTaz06 (MT), 2nTaz06 (2T) e CaTaZ06 (CT) e a fibra de MgTaz06, foram analisados por

DTA/TG (ver ítem 5.3.1.2) em um equipamento Netzsch STA 409C, na faixa de temperatura

de 1500°C à 1900°C com taxa de aquecimento de lOoC/minem cadinho de tungstênio. A

atmosfera utilizada na análise foi o gás hélio. O objetivo dessa análise foi simular e

acompanhar as transformações que ocorrem nos pós dentro da câmara de crescimento de

cristais a elevadas temperaturas.

7.2 Crescimento dos Cristais

Após o processamento dos materiais em forma de pedestais, estes foram levados para

a câmara de crescimento de cristais utilizando-se a técnica de fusão a laser para a sua

obtenção.

J

7.3 Caracterização microestrutural e morfológica

As composições das fibras foram analisadas pela técnica de espectrometria por

dispersão de raios ~, EDX, acoplado ao MEV (ver item 5.3.2.1). A fibras foram também

observadas no MEV (Zeiss-DSM960) e no microscópio óptico Olympus, modelo 1-150. A
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orientação preferencial de crescimento da fibra monocristalina foi encontrada por meio de

medidas no difratômetro de quatro ciclos, CAD-4.

Para análise da fase obtida de fibras puxadas, empregamos a técnica de difração de

raios X (DRX - ver item 5.3.1.3), com o auxílio do método de Rietveld. Os difratogramas

foram obtidos passo a passo (step scan) em um difratômetro Rigaku Rotaflex - RU-200B,

com radiação Ka do Cu, em intervalos de varredura 28 entre 5° e 80° ou 10° e 100°,passo de

0,02° e tempo de contagem de 3 ou 5 segundos. O programa fullproff 99 versão 0.3, foi

utilizado para o refinamento dos dados das estruturas cristalinas.

7.4 Caracterização Óptica

Os espectros Raman foram obtidos utilizando-se um laser de Ar+ sintonizado em

514,5nm e um monocromador duplo. As medidas de transmissão na região do infravermelho

(4000 a 400 em-I) foram obtidas em um espectrofotômetro Nicolet Magna IR 850 equipado

com um detector DTGS e divisor de feixes de KBr. Os espectros de absorção óptica também

foram obtidos no espectrofotômetro Nicolet, na região de 720 a 1000nm, mas utilizando-se

detector de Si e divisor de feixes de quartzo. Os espectros de luminescência foram obtidos a

temperatura ambiente e a 5K, utilizando-se como fonte de excitação um laser de diodo em

808nm. Os sinais luminescentes, na região de 820 a 1450nm, foram modulados por um

chopper SR540 da Stanford Research System Inc., filtrados em um monocromador simples

Thermo Jarrel Ash 82497 (0,3 m), amplificados por um lock-in PAR 128 e coletados por um

detector de InGaAs HTE-2642 da EG&G Judson.

Para as medidas de tempo de vida as amostras foram excitadas por um laser pulsado

de N2 em 337 nm (modelo VSL-337ND da Laser Science Inc.). Os sinais luminescentes

foram filtrados por um monocromador simples (0,3 m) Thermo Jarrel Ash modelo 82497, e

coletados por uma fotomultiplicadora RCA 31034. As curvas de intensidade da luminescência
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em função do tempo foram registradas por um osciloscópio digital 54501 A - 100 MHz da

Hew lett Packard.

o espectro de absorção de estado excitado (ESA) foi medido utilizando-se a técnica

"pump-probe" como descrito em [79]. A amostra foi bombeada pelo laser de Ti:Safira em

808nm, modulado em 14 Hz, e a radiação de prova foi entregue por uma lâmpada de

tungstênio modulada em 600Hz. O sinal foi filtrado por um monocromador (0,3 m) e coletado

em um detector de Ge.

O espectro é obtido a partir da diferença normalizada das intensidades transmitidas do

cristal bombeado (Ip) e do cristal não bombeado (lu). Dessa maneira, é possível relacionar as

seções de choque da absorção no estado fundamental (O"GSA), da emissão estimulada (O"SE) e da

absorção no estado excitado (O"ESA), da seguinte maneira:

(1)

em que ne é densidade total de ions excitados, ç é um fator de amplificação do lock-in e L é

o comprimento da amostra, n. / n é a razão da população no nível i e a densidade total de íonsI e

excitados. Dessa maneira, o espectro descrito pela equação (1) é a combinação dos processos

aSA, SE e ESA e a calibração foi feira em unidades de seção de choque é feita na região

onde apenas o processo de absorção no estado fundamental é esperado.
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CAPíTULO VIII. Resultados e Discussão: Fibras

Monocristalinas

A técnica de LHPG foi usada para obtenção das fibras moncristalinas de ZT, MT, CT,

MN e ZN. Será discutida neste trabalho apenas a preparação das fibras de tantalato. Um

estudo inicial de preparação das fibras de MN e ZN é apresentado no anexo B. Para o

puxamento das fibras, foi utilizado em nosso laboratório um software que controla o diâmetro

final da fibra durante o processo de crescimento e a velocidade de puxamento da mesma.

Muitas dificuldades foram encontradas para o puxamento das fibras de MT e ZT.

Nas fibras de MgT~06' foi observada separação de fases durante o processo de

puxamento, resultando em uma fibra de cor amarela, opaca e com a presença de muitas

trincas. Muitos experimentos e rotas de preparação dos pedestais foram efetuados a fim de se

alcançar uma melhor qualidade para as fibras obtidas por LHPG. Entretanto, independente da

rota de preparação utilizada para o processamento dos pedestais e, independente das

condições de puxamento da fibra nenhuma melhora significativa na qualidade final das fibras

obtidas foi observada.
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Para as fibras de ZnTaz06 foi observada perdas por evaporação do óxido de zinco,

dificultando, portanto, a produção deste material por fusão a laser. Diferentes rotas de

preparação dos pedestais como utilização de um excesso de ZnO nos pedestais e utilização de

pedestais cerâmicos da fase ZT, foram também testados. Entretanto, não foi possível evitar a

evaporação do óxido de zinco em nenhum dos experimentos realizados. Como será discutido

adiante, apenas foi possível a obtenção de fibras de Ta20S transparente e com baixa flutuação

de diâmetro, apesar da não estabilidade durante processo de puxamento.

Fibras transparentes e com boa qualidade óptica de CaTa206, puderam ser produzidas

por LHPG. Para o estudo da aplicabilidade desta fibra como meio laser ativo, as fibras de CT

foram dopadas com os íons terras raras de neodímio e érbio.

Fibras de MT foram produzidas a partir de diferentes pedestais e estudadas de forma

sistemática quanto a sua composição final após o processo de puxamento e os problemas

relativos a este processo. As condições para o puxamento das fibras de MT e para a

preparação dos pedestais estão listados na Tabela 8.1. As imagens obtidas em microscópio

óptico são ilustradas na Figura 8.1.

Tabela 8.1 - Condições de puxamento das fibras de MgTa206

Composição

PedestalVelocidade VelocidadRazão deDiâmetro
Fibra

e Pedestalvelocidades
(pm)mmlmin

mm/min(pedestaVfibra)

1,00MgO + 1,00Ta205 - MTl

Extrudado0,5±0,20,400,8637±13

1,15MgO + 1,00Ta205 -MT2

Extrudado0,4±0,20,461,15693±15

PÓ calcinado - MT3

Extrudado1,l±0,51,000,9593±9

Pedestal sinterizado_ MT4

Cerâmico1,2±0,20,700,6504±7
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 8.1- Fibras de MT (a) mistura dos pós precursores na razão estequiometrica, pedestal

extrudado, (b) pó calcinado, pedestal extrudado (c) mistura dos pós precursores na razão

molar 1,lS%MgO + 1,00 Ta20s e (d) pedestal cerâmico. A escala está em milímetros.

A variação do diâmetro das fibras (Tabela 8.1) foi da ordem de 2%, o que indica uma

boa eficiência do controle de diâmetro das fibras obtidas. Apesar disso, foram observadas

algumas dificuldades durante o processo· de puxamento devido aos problemas como

segregação e separação de fases, o que geralmente resulta no aparecimento de trincas.

A análise de composição das fibras de MT foi realizada usando EDX e medida ao

longo das fibras, inclusive no pedestal e na zona líquida congelada. Para a fibra puxada a

partir do pedestal extrudado, preparado pela mistura estequiométrica dos óxidos precursores,

foi observado a separação das fases Ta20S e MgTa206, sendo esta última uma fase com

e~trutura possivelmente distorcida e deficiente em cátioIlS. A Figura 8.2 ilustra na seqüência

as imagens de MEV das regiões do pedestal, zona líquida e fibra, onde foram realizadas as

medidas de EDX (ver Tabela 8.2).
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Figura 8.2 - Micrografias do MT obtidas a partir de pedestal extrudado e na composição

estequiométrica dos óxidos precursores. (a) pedestal, (b) zona líquida congelada, (c) fibra. A

fase Ta20S é a região clara na figura.

Este comportamento foi também observado para as demais composições (Figuras 8.3

e 8.4), a exceção da composição que utiliza a razão molar 1,15 MgO + 1,00 Ta205 dos pós

precursores (Figura 8.5) na qual esta separação de fases não foi evidente.

Figura 8.3 - Micrografias do MT obtidas a partir do pó cerâmico e pedestal extrudado. (a)

pe'destal, (b) zona líquida congelada, (c) fibra,

J
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Figura 8.4 - Imagens de MEV da fibra de MT pedestal cerâmico. (a) pedestal, (b) zona

líquida congelada, (c) fibra.

Figura 8.5 - Micrografias do MT obtidas a partir de pedestal extrudado na composição obtida

da mistura dos pós precursores na razão molar 1,15%MgO + 1,00 TazOs (a) pedestal, (b) zona

líquida congelada, (c) fibra.

Esta separação de fases apresenta na maioria dos casos estudados um padrão do tipo

eutético, como ilustrado na Figura 8.6, e não ocorre ao longo de toda a fibra. Além disso,

como é possível obserVa!} as fibras resultantes apresentaram trincas ao longo do seu

crescimento, como evidenciado tu'l Figura 8.6d. A Figura 8.7 ilustra um caso especial da

composição MTl eillque a separação de fases oCDrreapós illgum tempo de puxamento da

fibra.
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Figura 8.6 - Micrografias de MT obtidas a partir de diferentes pedestais (a) pó calcinado,

pedestal eximdado - MT3, (b) mistura dos pós precursores na razão estequiométrica, pedestal

extrudado - MTl; (c) e (d) pedestal sinterizado - MT4.

Figura ~~7 - Micrografias do MT obtidas a partir de pedestal extrudado e na composição

estequiom.étrica dos óxidos precursores - MTI.
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Tabela 8.2 - Análise sem i-quantitativa (EDX) para a composição MgTa206

MTlMT2MT3MT4

fibra

ZonafibraZonafibraZonafibraZona
líquida

líquidalíquidalíquida
%Atomica Ta *

24,4±22,8±23,2±21,6±23,7±23,7±23,2±22,2±
(nominal=22,22)

0,30,30,30,30,30,30,30,4

%Atômica Mg"

10,6±9,3±1O,4±10,7±10,5±9,4±10,4±9,9±
(nominal=II,II)

0,10,10,10,10,10,10,10,1

%AtômicaO

65,0±67,9±66,4±67,6±65,7±66,9±66,4±67,8±
(nominal=66,66)

0,30,30,20,20,20,20,30,4

Razão molar

0,500,500,500,500,500,500,500,50
(Mg/Ta) esperadaRazão molar

0,430,410,450,490,440,400,450,45
(Mg/Ta) nas fibras

Os dados contidos na Tabela 8.2 são referentes à fase mais escura (ver imagens de

MEV), pois através das medidas de EDX, foi possível identificar que as regiões mais claras

são referentes apenas à fase TazOs. Na Tabela 8.2 podemos observar que as fibras de MT

foram obtidas com um desvio da composição nominal esperado (razão Mg/Ta). Mesmo

considerando-se os erros envolvidos nas medidas e o erro inerente à técnica, podemos

concluir que a razão Mg/Ta final em todos os casos é deficiente em Mg. Nas fibras puxadas a

partir dos pedestais com excesso de MgO e pó ca1cinado, ocorrem fenômenos semelhantes

aos anteriormente discutido. As composições encontradas para as fibras são Mgo,9STaZ,200S,8S

para a fibra puxada a partir do pedestal extrudado; Mgo,94TaZ,080S,98para a fibra com excesso

de 15% em massa de MgO puxada a partir do pedestal extrudado; Mgo,96TaZ,140S,9Zpara a

fibra puxada a partir do pedestal extrudado e pó ca1cinado e MgO,94TaZ,IOOS,97para aquela

puxada a partir do pedestal cerâmico.

De um modo geral, considerando os erros envolvidos nas medidas, pode-se concluir

que as composições finais das fibras são muito semelhantes, independente do pedestal

utilizado para o puxamento da fibra. Por outro lado, a separação de fases não é tão evidente
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nas fibras puxadas a pa..rtir do pedestal extrudado na razão estequiométrica 1,15MgO +

1,OOTa205 (MT2) e a partir do pedestal~erâmico (MT4).

Estes fenômenos podem ser acompanhados nas Figuras 8.8 e 8.9 por meio das curvas

de DTA no aquecimento e resmamento de um pó ~aldnado e Dise única:de MT. Dois ensaÍDs

furam realizados:: i) o p!Í'meiro ensaio (Figur-.l 8Jt) fOI realizado a partir da temperatura

cOlldiç-ões rle temperatura e ta:'{ft rle.aquecimento, {denominado de segtJnda corrida}; i-i} o

segundo ensaio (Fignm 8,9) foi realizado a partir da te-mperaíura de- 1500°C até a temperatura

realizou-se novanlente novo aquecimento e resfriamento sob as: mesmas condições de

temperatura e taxa de aquecimento (segunda corrida).

Temperatura (C)

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

--
ro:::J

"-'"(ij'(3c:~
~O~:::J
....,~
Q)
a.EQ)I-

J

-- primeira corrida
-- segunda corrida

aquecimento
(a)

Figura 8.8 - Curvas de DTA para a fuse MT, primeiro ensaio.
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Figura 8.9 - Curvas de DTA para a fase MT, segundo ensaio.

Até 1500°C nada ocorre na amostra de MT (Figura 8.8). Na região de alta temperatura

(Figura 8.9) foi possível determinar o ponto de fusão do material na temperatura de 1760°C,

identificada tanto na primeira corrida como na segunda. As regiões marcadas com um círculo

estão sendo identificas como sendo possivelmente uma mudança de fase estrutural uma vez

que ocorre tanto no aquecimento quanto no resfriamento e em temperaturas semelhantes

quando comparadas as duas corridas do ensaio (aproximadamente 1575°C). A transição de

fase a~13 do Ta20S ocorre na temperatura de 1360°C{80].Na temperatura de 14700C OCOITe

dçcomposição deste óxido e seu ponto de fusão foi determinado como sendo em 1870°C.

Dessa forma, não foi possível associar este fenômeno de mudança de fase estrutural com

alguma altereçãn no óxido precursor Ta20S[80J_

Analis.a.ndo-seapenas a primeira corrida; pode-se observar que ocorrem dois picos de

fusão na curva de aqw~cimento,pffi 16800C e 1760°C5 respectivamente. Da mesma maneira5

ocorrem dois picos de cristalização na curva de resfriamento (1715°C e 1660°C). Esta..
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primeira corrida trata-se ainda do pó cerâmico de MT, o qual apresenta, portanto uma fusão

complexa do material uma vez que podem estar presentes fases minoritárias como a presença

de algum precursor, os quais não foi possível identificar pelo difratograma de raios X. Este

material foi então fundido e cristalizado e nova medida foi realizada, a chamada segunda

corrida. Na segunda corrida, foi identificada por nós como a que representa o comportamento

mais próximo do que ocontece com a fibra durante seu puxamento, apresenta fusão em

1760°C e dois picos de cristalização (em 1730°C e 1655°C, respectivamente). Estes picos

podem ser identificados como sendo as fases que se separam na fusão, Ta20S e MgTa206

como visto nas análises de EDX.

A Figura 8.10 ilustra o padrão de difração de uma fibra de MT obtida a partir da

mistura estequiométrica dos pós (MTl), a qual corrobora com os nossos resultados obtidos.

Como pode ser observado, foram identificadas duas fases no difratograma: MgTa206 e Ta20S.

J

100000

75000

m :J
'-"

Q)
50000

"O m"OC/)
C

25000
Q) .•.....c

o

-- fibra (dados experimentais)
-- padrão calculado de MT

I Ta20S - monoclinico

1111 I 11 1I11I11 I I I 111 1111111111111 1111 11

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

28

Figura 8.10 - Difratograma de raios X de uma fibra de MgTa206 moída.

A curv~ de TG foi também medida e determinamos uma perda de massa de 1,4% em

peso. A queda na curva é continua durante toda a faixa de temperatura analisada. Esta perda

de massa deve-se provavelmente a perda do óxido de MgO, uma vez que pode ser notada
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deficiência desse óxido na preparação das cerâmicas de MN e MT. Além disso, a razão

Mg/Ta na composição das fibras de MT medidas por EDX mostra uma deficiência de Mg,

como discutido anteriormente, uma vez que a razão experimental encontrada é de

aproximadamente 0,45 e a razão nominal esperada é de 0,5.

8.2 Fibras de TazOs a partir de ZnTaz06

Fibras transparentes de Ta20s e com baixa flutuação de diâmetro foram obtidas a partir

dos diferentes pedestais de ZT. As condições de puxamento e os valores de diâmetro médio

das fibras podem ser vistas na Tabela 8.3.

Tabela 8.3 - Condições de puxamento das fibras de ZnTa206

Composição

pedestalVelocidadeVelocidadRazão deDiâmetro

fibra

evelocidades

J.l1IImmlmin

pedestal(pedestaVfibra)

1,OOZnO+l,OOTa20s-ZTl

extrudado1,0±0,50,60,669l±13

pó calcinado- ZT2

extrudado1,5± 0,31,00,7655±9

Pedestalsinterizado- ZT3

cerâmico1,0±0,40,90,9694±8

As condições de crescimento destas fibras resultaram em um processo bastante

instável. Entretanto, a principal dificuldade encontrada para a obtenção de fibras na

composição desejada foi devida principalmente à evaporação de material (ZnO).

Independentemente do processo escolhido para a preparação do pedestal, extrusão ou rota

cerâmica, ocorreram perdas de material quando este é aquecido e levado a fusão sob

aquecimento a laser. Isto pode estar ocorrendo em função da elevada temperatura necessária

para fusão dos óxidos precursores ou mesmo para o material calcinado (ZT), neste caso

favorecendo a evaporação do óxido de zinco.
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As imagens em microscópio óptico das fibras puxadas a partir dos diferentes pedestais

estão ilustradas na Figura 8.11. A escala está em milímetros. Produto de evaporação que

aCOITe durante o puxamento das fibras pode ser vIsto na superfície das fibras quando

observadas a olho nu.

(á) (15)

(c)

Figura 8.11 = Fibras de TazOs, (a) pedestal extrudado, mistura de pós precursores na razão

i,ÔÔMgO+ i,ÔÔTa20s - ZTl, (b) pedestal extrudado, p6 cerâmIca = 21'2, (c) pedestal

cerâmica - ZT3. A escala está éni milímetros.

A evaporação de ZnO foi confirmada por meio de difratometria de raios-x do pó que

foi evaporado e coletado durante o puxamento (Figura 8.12a). O difi:atograma de raios X da

fibra obtida a pm1Ir do pedestai cerâmIca, é liustrado na Figura 8.í2b. Nesta óitima Figura, é

possível observar que a fase predominante do resultado de DRX é a presença do óxido Ta20s.J

Pedestais extrudados, a pm11rdo p6 caicinado (fase Ól11ca),e pedestais extrudados,preparados

a partir da simples mistura dos óxidos precursores, apresentaram o mesmo comportamento.
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Análise de EDX do pó coletado após evaporaçao durante o puxamento e das tibrasj

obtidas a partir dos diferentes pedestais, confIrmaram uma vez mais a presença somente do

elemento Zn na análise do p6 e do elemento Ta no voiume das fibras.

-- dados experimentais - pó evaporado, fibra

obtida a partir de pédéstal éxtrudado
com 10% ZnO

-- ZnQ - padrao calculado
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Bragg
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45 50 55 60

J Figura 8.12 ~ Padrão de difração de raios X (a) do pó evaporado do puxamento do pedestal

extrudado, mistura de p6s precursores na razão i,ÔÔMgO+ i,ÔÔTa20s (b) da fibra obtida do

puxamento a partir de um pedestal cerâmica de zT.
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Curvas de DiA e TG forarH realizadas para o pó ca1cinado de Zi, até a temperatura de

1500°C, com o oBjêtivo dê sé acompanhar as condi~ões dê aqueCimento e pUxamênto das

Não foi possível determinar as temperaturas de separação de fases, fusão do Ta205 e

evapõra~ãO dó óxido ZuO. Apérlãs pódéfuõs oBservar uma quéda na curva dê DIA quê sê

inICia em 140tYi(:, o que pode ser um indicativo de que alguma transformação hsica ou

química se inicia a partir dessa temperatura. O ensaio foi até 1500°C devido ao limite do

equipamento.
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Figura 8.13 - Curvas de DiA e iG do pó calcinado de ZnTa206.

As velocidades de puxamento das fibras de CT foram de 1,5:EO)mm/min para a

semente
J

e 1,2m1l'Jmin para o
...,
Iloras . ,1neOlot"QC!.~.LLVV.1V.1 '"'0

t·e lIvres tr1 t'll:~!lc.
L.1.1.l.1VU ••,~

(Figura 8.i4) a partir do pedestal extrudado à frio e mistura estequiométrica dos pós

precursores O comprimento das fibras foi de até 30mm com (705±11) !J.mdiâmetro. A forma

doS cristais crescidos foi cilíndrica em todos os CÉtSOS.
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Figura 8.14 - Fi1Jtá iliene€flstálifiá GlêÇáTá2Qô sêili àGli~ãe GlêGlepántês; A êSGálá êstá êili

milímetros.

o diâmetro da fi15ra~ao longo de seU comprimento foi medido no microscôpio ôptico a

cada 1nm1 e foram observadas flutuações de ±2% para todas as fibras de c1puxadas com ou

sem utillzação de íon dopante.

o padrão refinado de dlfração de ralos X da fibra de cT, Figura 8.15, é líustrado peios

padrões caicuiado, observado e residuaL Como pode ser observado, o dIfratograma refinado

apresenta um bom ajuste IndIcando apenas a presença da fase desejada. Os padmetws obtidos

no refinamento foram a=b=c= (7.757±Ô.Ô02 Á); V = (466.745±Ô.Ô24 A3), estrutura

monocHnica, grupo espacial 15m3 (200), e os par.t'1letros de qualidade foram Rw!, 5,40 e

RBi'ãgg = 14,60. Correção de orientação preferencial para a família de plili'10S(002) e (022) foi

reaHzada. Entretanto, há ainda uma diferença remanescente entre as Intensidades caicuiada e

observada para os picos (002) e (022) que pode ser a razão para o elevado valor de RBi'ãgg. Por

outro lado, Rwp que repre~enta a qualidade do refinamento indica um bom ajuste do padrão

experimentaL De acordo com a referênda[64J, uma fase clibica estávei eXIste na temperatura

de 1650°C até o ponto de fusão. Neste caso, a fase clibIca ocone devido à eievada taxa de
J

resfriamento associado com a técnIca de tRIla. A temperatura utiHzada durante o puxamento

da fibra foi de (í94Ô±1ÓO)OC.
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A d:ireção preferencial de crescimento encontrada para este cristal foi a direçao [iO-l].

o mesmo grupo espadai, sistema crlstalIno e par&metros de rede furam estabeieddos nesta

medidã Cõfimmãfidõ o modelo esU'tiUti'ãlmilizãdo fio refifiãmefito de RiêtVêld.
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Figura 8.1S - Difl'atogl'ama de l'aidS X dbsel'vadd e l'efilladd dd pó da fibl'a mdída de

CaTa206.

A análise de DT A e TG do pó não calcinado de CT (Figura 8.16) explica os

fenômenos que ocorrem durante o aquedmento e puxamento da fibra. Na curva de TO, é

possívei observar uma perda de peso totai de 5% em massa de 600°C a 715°C que foi

atrIbuída como sendo a iiberação de Cal do composto precursor CaCO:!.

A curva de DTA apresenta uma banda de reação entre os óxidos precursores que

começa em 715°C e o fmai ocorre na temperatura de aproxImadamente 123()OC.Podem ser

observadas aInda duas modIficações de aÍta temperatura: uma que ocorre em 1560°C e outra
J

em 1693°C. Estes pIcos furam assodados com diferentes modificações estruturaIs eXIstentes

no composto CT como reiatado por PIvovarova et ai[64J.
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Figura 8.16 = Curvas de DTA e TO dos pós precursores CaCO] e Ta2Ós.

Medidas do perfil de temperatura foram realizadas durante o processo de puxamento

por meio de um plr6metro óptico, como indicado na Figura 8.17a. Por ser desconhecido o

valor da emlssivldade do materIal, este fui ajustado no pU'6metro até que a temperatura

medida na lnterface sóUdoiÍíquido fosse aproxhnadamente igual à temperatura de fusão deste

materIal no dIagrama de fases (Figura tiO) que é de 1958°C. Ó valor de emlsslvldade

encontrado foi Ó,3 e o gradiente de temperatura na 111terface Ííquido/sóiido, ou seja, na

rnterface de cristalização foi de 7482°Cicm em uma fibra com diâmetro de 7Õ5ilm (Figura

8.17b). Apesar do elevado valor de gradiente de temperatura medido, a fibra não apresentou

trulcas quando observada ao mlcroscópIo óptico e l11lcroscópIo eletr6ruco de vanedura.

J Para materiaIs Íaser ativos, uma quantidade relativamente grande de dopante é

requerida[81l.Isto pode apresentar dois problemas quando se utiiiza a técnIca de LHPO, ambos

reiacionados com a trans:Êerência de dopante do pedestal para a fibra que está sendo puxada.

Primeiro problema OCOITequando o dopante possui um baixo coeficiente de segregação

resultando na tendência de se acumular na zona Ííquida (como no refinamento de zona) e,
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segundo~ o dopa.'1te pode ser perdido por evaporação da zona líquida durante o crescimento da

fibrat81J.

A Tabela 8.4 resume os resuÍtados de anáHse de composição (EDX) obtidos para as

fibras. As medidas furam realizadas a cada i,2mm ao iongo do comprimento da fibra, desde o

início do puxamento até a zona fundida congeíada. Na TabeÍa apresentamos os vaiores

médios de cada compoSIção na fibra e os vaiores médios de cada composição na zona Ííquida

congeiada.
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Figura 8.17 = (a) Representação esquemática das posições em que a temperatura fui medida

(b) inlagem da zona fundida obtida em vídeo e (c) perfii de temperatura ao iongo do eixo

axial.
J

A partir dos resultados de composição quirnica (Tabela 8i4)~ pudemos calcular o

coeficiente de segregação efetivo, (KHf = Cfi\Jfã/Cliq), para os íons dopantes. b perfli de

compoSIção do dopante em função do comprimento da fibra, Figura 8.18, perrllitiu;;nos

ajustar as dadas experimentais par meia da equação de Pfann (ítem 3.2.2.1). A altura da
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zonha líquida utilizada para o calculo foi de lmm. O valor de Kef medido e o obtido por meio

..-L~ ~:"n+e ~n+7!~e~ 1-~~ ~o~~o•.".jf:~~:~ ".j~<~+I'n".j~ ~I-'~ e~~e":<l~e<~+al'Á<~~i.~s"es";+ad'~nuv a.JU;:'~ c;;:,~a.v 111 uva. v 11v IUUllvl(:\', Uc;lUv UV c; IV A}' 1111 lU . f\...ll1UV 1 UU V;:,

fomeceram Kef < 1, o que implica o dopante ter a tendência de se acumular na interface

sólido/líquido. A concentração do dopante variou bastante ao longo do comprimento, Figura

8.18, e na Tabela 8.4 apresentamos apenas o valor médio com o desvio da média. Para os

dois íons terras-raras estudados verificamos que o valor de Kef não dependeu da concentração

nominal inicial.

Tabela 8.4 - ~4nálise serni-quarltitativa por EDX das fibras de CaTa206

Dopante Zona LíquidaFibraKeff=Keff

(at%)
(at%)Cfibra/Cliq(ajuste eq.

(C1)

(C fibra) Pfann)

1,5rnol% ErJ+

1,9±0,10,8±0,30,4±0,20,26±0,08

2,Ornol% ErJ+

2,3±0,11,0±0,30,4±0,20,27±0,04

2,5mol% ErJ+

2,7:1':0,11,2:f0,3
0,4:1':0,~oJ~,2_~IO,05- --- ~- -

._~-. .-

1-5rnoi% NdJ+ 2; 1=1::0;1Q,7=1::Q,iQ,~::I:Q,;60,44::1:0,08, ---

~ ._- - ..... ----------------

2,Ornol% NdJ+ 1,8;!O;1O,7iO,2O,4i:Q;2Q,~9iliQ,Q7
o "·0 ··3+

~A!:Ó~l1~O:fO~4Ó;4±O~2Ô~S:fÔ~i2,~molYó Nd
•0

•• 0.0... -- - - ________ u ___ n __- ~-~-------
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Figura 8.18 - Distribuição do dopante ao longo da fibra de (a) CT: Nd.h 1,511101%. e (b)CT:
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outros par&metros do crescimento antes de se começar o experhnento. Este processo dura

alguns mInutos e permite a perda de dopante do pedestaí e zona ÍíquIda por evaporação pela

superfície. Dessa forma, eXIste urna concentração Csi (concentração no sóHdo inicial) quando

o puxamento começa no tempo, t = Ó e urna concentração de equliíbdo (Csü) em t=r 00.

8.4 Propriedades óptieas das fibras de CT

Fibra ;w11linuI11ll?ntl? pura

A Fligura 8.19 apresenta Q espectro de transmIssão no In:fl'avermelho da fibra não

dopada de CaTazOõ. Como se poqe observar, a Janeia de transmlssão deste COInposto se
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estende até aproximadamente 6,0j..lm. Transmissão de mais de 70% é observada até

aproximadamente 4,5j..lm.Esta alta intensidade de transmissão (e conseqüentemente alta

transparência) é resultado da boa qualidade óptica da fibra. Além disso, esta extensa janela

motiva a investigação de fibras dopadas com íons de terras-raras devido a possibilidade de se

explorar as emissões desses íons nesta faixa espectral, para a construção de lasers e

amplificadores. A banda pouco intensa em tomo de 3,5j..lmno espectro corresponde a

vibrações de COz atmosférico.

Comprimento de Onda (nm)
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CO2l~
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3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200
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Figura 8.19 - Espectro de transmissão de uma fibra de CaTaz06 não dopada com 0,27 cm de

espessura.

A Figuras 8.20 apresenta o espectro Raman da mesma fibra não dopada.

Considerando a forma e posição espectral, este espectro não é idêntico com aquele reportado

para a fase ortorrômbica[67],em concordância com a estrutura cúbica determinada pela análise

de DRX. Além disso, não é do nosso conhecimento que existe na literatura atual o espectro

Raman da fase cúbica CaTaz06, portanto, não temos meios de atribuir todas as linhas do

espectro nos modos de vibração. Por outro lado, foi verificado que na faixa espectral de 100 a

450 cm-!, algumas posições de linhas podem ser atribuídas com aquelas das vibrações de
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flexão das ligações 0- Ta-O da fase monoclínica Ta20S[82].Entretanto, as linhas que ocorrem a

167, 270, 243 e 650 cm-1, também concordam com aquelas reportadas para a fase

ortorrômbica do CaTa206[67].Portanto, os resultados de Raman não são conclusivos em

termos das atribuições espectrais e estrutura.

No que diz respeito ao potencial de aplicação das fibras de CaTa206 como meio ativo

laser, há uma interessante informação que se pode retirar do espectro de Raman que é a

máxima energia de fônons. O conhecimento da distribuição e da energia máxima de fônons

auxilia na avaliação da matriz como adequada ou não para ser usada como matriz para meio

ativo laser. Isto porque quanto maior a energia de fônons da matriz, maior é a probabilidade

de decaimento via fônons (decaimento não radiativo). Para que isso ocorra, deve haver um

acoplamento que é chamado de elétron-fônon (e-fônon), ou seja, dos níveis de energia do íon

com as vibrações da matriz hospedeira e quanto maior a energia de fônons maior a

probabilidade de esse acoplamento ocorrer o que resultará em perdas de eficiência radiativa.

A máxima energia de fônons obtida para uma fibra de CT foi de 860cm-1• Esta energia é

comparável aquela do bastante conhecido cristallaser YV04 que é de 890 cm-1 [83].

•...
<O
.•...-

<O
I{)
CX)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Deslocamento Raman (cm-1)

Figura 8.20 - Espectro Raman de uma fibra não dopada de CaTa206 (}"exc = 514 nrn).
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o espectro de absorção óptica da fibra de CaTa206: Nd3+ (2,Omol%) é apresentado na

Figura 8.21. O espectro contém três conjuntos de bandas espectrais típicas correspondentes

às transições a partir do nível fundamental 419/2do Nd3+ para os níveis excitados 4F3/2em tomo

de 890nm, 2H9/2e 4Fs/2em tomo de 810nm, e 4S3/2e 4F7/2em 750nm. Deste espectro, pode-se

conhecer as principais regiões de bombeio da matriz dopada, o perfil de absorção e a largura

das linhas. Podemos observar na Figura 8.21 que o espectro apresenta bandas não muito

estreitas quando comparada a outros cristais como, por exemplo, o cristal de YV04,

comercialmente bastante conhecido. Como potencial de aplicação, isto pode ser uma

característica vantajosa para a matriz de CaTa206 uma vez que este cristal tem a possibilidade

de ser bombeado com lasers de diodo, comercialmente baratos, sem a necessidade de um

controle de temperatura preciso para sintonização[84-86].Isto porque o alargamento das linhas

espectrais facilita o bombeamento da emissão, o que é altamente desejável para aplicações

tecnológicas e industriais.
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Figura 8.21 - Espectro de absorção óptica de uma fibra de CaTa206:Nd3+(2,Omol%).

Na Figura 8.22 apresentamos os espectros de luminescência da mesma fibra (dopadas

com 2,Omol% de Nd3+) obtidos em temperatura ambiente e T = 5K (no detalhe), no qual é
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possível observar as emissões típicas do Nd3+ na região do infravermelho próximo em tomo

de 900, 1060 e 1340nm, de acordo com o diagrama parcial de níveis visto ao lado da Figura

8.22. No diagrama de níveis de energia é possível observar os tipos de decaimento que podem

ocorrer, ou seja, radiativo e não radiativo. Importantes aplicações são encontradas para lasers

deste tipo como, por exemplo, a linha em 1,06Jlm é importante em metalurgia, usado em

cortes precisos e em odontologia na cura de resinas e a linha em 1,34Jlm importante na área

de telecomunicações.

No gráfico inserido no detalhe da Figura 8.22, pode-se observar o espectro medido na

temperatura de 5 K. Neste caso, as linhas do composto são estreitadas, como era de se esperar,

uma vez que a população térmica de subníveis Stark de mais alta energia no nível 4F3/2 é

desfavorecida.

T = 300K
T=5K

-
2H9/21..o "'Fii2""'11112

"-
co

4F3/24F 4 :'2
312111/2

)
c:

4Fii2'\W2:::::l -
Q)"O 4F3i2\312

co "O 4115/2'ii)
900

10001100120013001400

c: Comprimento de Onda(nm)4113/2Q) - 4F~4Lc: -4111/2

41912
I

.I.I.I.I.I.I

900
10001100120013001400

Comprimento de Onda (nm)

Figura 8.22 - Espectro de luminescência de uma fibra de CaTa206:Nd3+(2,Omol%) obtido a

temperatura ambiente. No detalhe da Figura o espectro obtido a T = 5K. Ao lado é

apresentado o diagrama parcial de níveis de energia indicando as transições do íon neodímio.

o espectro da Figura 8.23 corresponde à absorção de uma fibra de CT dopada com

2,Omol% de Er3+. Novamente podemos identificar na Figura as transições típicas do Er3+ a

partir do nível fundamental 4115/2,para os níveis excitados 4111/2em tomo de 980nm, e 419/2em

tomo de 800nm.
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Figura 8.23 - Espectro de absorção de uma fibra de CaTaz06:Er3+(2,Omol%) obtido a

temperatura ambiente.

Na Figura 8.24 estão os espectros de luminescência dessa mesma fibra obtidos em

temperatura ambiente e T = 5K (no detalhe), em que também é possível observar as emissões

1550nrn e 980nrn.

T=5K

!~
T = 300K

.o
~ .. 419/2

••... t 1'02

C'O 4111/2:2
\1i'2"\512

t\c: :J-Q)"O "L I v· vI\ I-I
..

4113/2
C'O

I"O
.(j)

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
c: Comprimento de Onda (nm)Q) -c:

4 _41111/2 15/2 I
.•.II •

4115/2
I

.I.I.,.I.,.I.-- I
I

1000
1100120013001400150016001700

Comprimento de Onda (nm)

Figura 8.24 - Espectro de luminescência de uma fibra de CaTaz06:Er3+(2,Omol%) obtido a

temperatura ambiente. No detalhe da Figura o espectro obtido a T = 5K. Ao lado é

apresentado o diagrama parcial de níveis de energia indicando as transições do íon érbio.
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No diagrama de níveis de energia, pode-se observar os tipos de decaimento que podem

ocorrer para o íon érbio. As linhas mais importantes encontradas em aplicações comerciais

são: a linha em 1,55Jlm, importante na área de telecomunicações e em 2,80Jlm, não mostrada

na figura, importante para medicina e odontologia.

Os tempos de vida médios do nível 4p3/2foram medidos em função da concentração de

Nd3+ e são apresentados na Figura 8.25 na forma de curvas de decaimento em escala

logarítmica. Observa-se que as curvas apresentam um comportamento de decaimento do tipo

exponencial especialmente para as fibras com as menores concentrações de dopante. O valor

do tempo de vida radiativo para o estado excitado 4p3/2, assumido para a fibra com menor

quantidade de dopante (0.5 mol%) é de 200l1s, neste caso, as interações íon-íon é menos

provável. Este valor é da mesma ordem que outros cristais laser como Y3AI5012:Nd3+ com

tempo de vida de 230mm[87-89Je LiNb03:Nd3+ com tempo de vida de 108mm[90,91J.O tempo

de vida radiativo diminui progressivamente a medida em que a concentração de dopante

aumenta, até 168Jls para a amostra com a maior concentração de dopante. Dessa forma, a

fibra contendo 2,5 mol% de dopante apresenta o menor valor de tempo de vida. Embora esse

decréscimo não seja muito crítico no compromisso de possuir uma boa capacidade de

armazenar energia no nível 4p312, este pode ser atribuído aos processos de transferência de

energia entre íons, tais como os processos de relaxação cruzada 4P3/2,419/2 4115/2,411512and

411312,4115/2seguida de decaimento não radiativo para o estado fundamental 419/2,

/ . -d '4p41e ou mlgraçao e energIa 3/2, 9/2

estruturais.

419/2,4P3/2seguida por perdas radiativas em defeitos
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Figura 8.25 ;;;Curvas de decaimento no tempo da intensidade de emissão em função da

concentração de Nd:t03:

o espectro de absorçao no estado excitado (ESA) apresentado na Figura 8.16 é um

bom IndIcador da potendaildade da fibra monOCrlstallna de CaTa:tÓt:;dopada com neodímIo .
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Figure 8.26: Espectro de absorção de estado excitado (ESA) para uma íibra de

CaTaZ06 dopada com Ó.5 moÍ% NdH. As transIções do níveÍ 4P3/2 estão Il1dícadas no

dIagrama de níveis de energIa pardaL
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No espectro, é possível notar que ocorre emissão estimulada no comprimento de onda

de 1,06 Ilm, e que perdas por ESA é negligenciável neste comprimento de onda em

comparação com a seção de choque da emissão que é de 3 x 10-z0 cmz. Portanto, a emissão

laser em 1.06 Ilm não deve ser comprometida pelos processos de absorção de estado excitado,

ESA.

Por outro lado, no comprimento de onda de 1.34 Ilm, a situação é inversa. A emissão

laser ocorre muito próxima de uma forte banda de absorção no estado excitado e considerando

a largura da banda, a eficiência laser neste comprimento de onda é fortemente comprometida

pela sobreposição dos picos SE/ESA.

Dessa forma, as características espectroscópicas de uma fibra monocristalina

CaTaz06:Nd3+ toma este material um interessante candidate para construção de dispositivos

óptico compactos como laser em miniatura bombeado com laser de diodo.

8.6 Conclusão Parcial

Não foi possível a preparação de fibras mono cristalinas de MgTaz06 e ZnTaZ06 pela

técnica de LHPG. Diferentes condições de preparação dos pedestais foram usadas para o

puxamento das fibras. No entanto, fibras destas composições não puderam ser obtidas nas

razões estequiométricas esperadas, ao contrário, houve perda de material como ZnO durante a

tentativa de puxamento das fibras de ZT e separação de fases no puxamento das fibras de MT.

Os melhores resultados foram obtidos na utilização de pedestais cerâmicos para o puxamento

do MT, devido a pequena separação das fases dentro das fibras. Fibras transparentes e

incolores de TazOs foram obtidas a partir de pedestais da composição ZT devido a perda de

ZnO. Por outro lado, fibras de CT puderam ser eficientemente preparadas por LHPG com

bom controle de diâmetro. Devido às condições experimentais de crescimento, as fibras foram

produzidas com estrutura cristalina cúbica, como confirmado por DRX por meio de
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refinamento da estrutura. Medidas de EDX confirmaram a composição estequiométruca das

fibras de CT produzidas por LHPG. O espectro de transmissão no infravermelho da fibra de

CT apresenta uma janela de transmissão que se estende até aproximadamente 6 llm e a

energia máxima de fônons observada no espectro Raman é de 856 cm-l, comparável a outros

cristais laser bastante conhecidos como o YV04 ( 890cm-l).A seção de choque dos picos de

absorção e emissão são menores do que os reportados para os cristais de YAG:Nd3+, e

LiNb03:Nd3+mas as linhas espectrais são mais largas no CaTa206:Nd3+e o tempo de vida

radiativo no nível 4F3/2(200 llS) é comparável. A forte evidência da potencialidade da fibra

monocristalina como meio laser ativo vem da observação da emissão estimulada no

comprimento de onda de 1.06 11m(O'SE = 3.0 X 10-20cm2) no espectro de absorção de estado

excitado, a qual não é comprometida pelas transições de absorção de estado excitado (ESA).

Por outro lado, a emissão estimulada em 1.34 11mé comprometida pela sobreposição de um

pico ESA. As características escpectroscópicas da fibra CaTa206:Nd3+são um forte indicativo

de que este cristal pode tomar-se um interessante candidato para a construção de micro laser

bombeado com laser de diodo.
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CAPíTULO IX. Conclusão Geral

* Reação no estado sólido e condições de sinterização foram bem desenvolvidas para as

cerâmicas de MT, ZT, MN e ZN, permitindo uma maneira direta para preparar cerâmicas fase

única de alta densidade com um alto nível de reprodutibilidade e rendimento;

* A constante dielétrica medida nos intervalos de freqüência de 24MHz a 1,50Hz das amostras

ZT e MT aproxima-se de um valor constante de ê'=32 para o MT e ê'=36,5 para o ZT. Estes

valores são próximos aos descritos na literatura;

* Os valores do fator de perdas dielétricas (tg Õ= ê" lê') variam entre 0,008 e 0,020 para o MT e

0,01 e 0,024 para o ZT, no intervalo de freqüências analisado. Esses valores são muito elevados

para que a cerâmica possa ser usada como um ressonador dielétrico;

* Não foi possível a preparação de fibras monocristalinas de MgTa206 e ZnTa206 pela técnica de

LHPO;

* Diferentes condições de preparação dos pedestais foram usadas, entretanto, houve perda de

ZnO durante a tentativa de puxamento das fibras de ZT e separação de fases no puxamento das

fibras de MT;

* Fibras de CT puderam ser eficientemente preparadas por LHPO com bom controle de diâmetro;

*0 tempo de vida radiativo dos cristais de CaTa206:Nd+3 do nível 4F312é de aproximadamente

200J,.lse comparável ao dos cristais de YAO: Nd+3e LiNh03: Nd+3;
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* Uma evidência da potencialidade da fibra de CT dopada com neodímio ser usada como meio

ativo laser vem das observações das medidas de emissão estimulada em 1,06J..1m

(crEE=3.0 x 10-20 cm2), a qual não é comprometida pelas transições ESA (absorção de estado

excitado).
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CAPíTULO X. Sugestão Para Futuros Trabalhos

Para o caso dos corpos cerâmicos:

* Obter corpos cerâmicos densos com valores de fator de perdas dielétricas mais baixos a

fim de otimizar os valores de fator de qualidade e, portanto, visando sua aplicação como

ressonador dielétrico;

* Realizar medidas de permissividade complexa na faixa de freqüência de aplicação

(lOGH) com o objetivo de avaliar sua real potencialidade de aplicação.

Para o caso doas fibras:

* estudar detalhadamente o perfil de concentração de dopantes em fibras de CaTa206;

* realizar medidas de tempo de vida e absorção no estado excitado nas fibras de CaTa206

dopadas com érbio;

* realizar medidas de ação laser nas fibras de CaTa206 dopadas com neodímio;

Com estes resultados, será possível uma avaliação da potencialidade de aplicação

dessas fibras como micro lasers no estado sólido.
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ANEXO A

Fichas contendo os dados estruturais iniciais das fases aqui estudadas obtidas no banco

de dados ICSD do programa Retrieve.

Ficha 202688 - Tantalato de Magnésio (MgTa206)

Grupo espacial: P 42/m n m (136) - tetragonal

Parâmetros de célula:

a= 4.719

a= 90.0

V= 204.9

b= 4.719

13= 90.0

Z=2

c= 9.200

y= 90.0

Posições atômicas:-átomo WyckXYZ

Mg+'Z

2aOOO

Ta+5

4eOO0.3319

O-I

4f0.3080.308O

O-I

8j0.2970.2970.023
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Ficha 36289 - Tantalato de Zinco (ZnTaZ06)

Grupo espacial: P b c n (60) - ortorrômbico

Parâmetros de célula:

a= 4.702

a= 90.0

V=407.5

b= 17.094

p= 90.0

Z=4

c= 5.070

y= 90.0

Posições atômicas:

átomo

WyckXYZ

Zn+2

4cO0.101214

Ta+3

4cO0.4442114

Ta+

4cO0.2199%

O-I

8d0.2180.4660.568

O-I

8d0.2370.1300.598

O-I

8d0.2490.2100.068
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Niobato de Magnésio (MgNb206)

Grupo espacial: P b c n (60), - ortorrômbico

Parâmetros de célula:

A= 14.71875

a= 90.0

V=407.2

b= 5.7001

~= 90.0

Z=4

c= 5.0331

y= 90.0

Posições atômicas:

.,

Atomo WyckXYZ

Mg+'!

4cO0.16850.2500

Nb+5

8d0.15990.31810.7538

0-2

8d0.09550.39440.4321

0-2

8d0.07960.11630.9077

0-2

8d0.25600.12220.5833
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Ficha 36290 - Tantalato de Zinco (ZnNb206)

Grupo espacial: P b c n (60) - ortorrômbico

Parâmetros de célula:

a= 14.208

a= 90.0

V= 410

b= 5.726

~=90.0

Z=4

c= 5.040

1= 90.0

Posições atômicas:

.,

Atomo WyckXYZ

Zn+'

4cO0.32610.2500

Nb+;

8d0.16040.18240.7548

0-2

8d0.09600.10900.0740

0-'2"

8d0.42000.11700.0870

0-'2"

8d0.75600.12400.0810
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ANEXOB

Os primeiros testes com fibras de MN foram realizados partindo-se dos

pedestais:

a) pó sem reagir, pedestal extrudado;

b) pó reagido, pedestal cerâmico sinterizado a l400°C/6 horas

Outros pedestais ainda não foram testados devido as grandes dificuldades em se obter

este cristal. Durante o puxamento ocorrem muitas flutuações do volume da fase líquida, a qual

se movimenta no sentido vertical constantemente durante o crescimento resultando em fibras

com grandes flutuações de diâmetro e altamente trincadas. Na tentativa de se estabilizar o

puxamento, realizou-se uma etapa anterior denominada de Pulling-down, ou a inversão do

sentido do puxamento, como indicado na Figura Bl, para se obter um pedestal mais denso,

ou até mesmo o cristal, o qual é usado para o puxamento do cristal.

nutriente

cri:;tal

semente

Figura Bl - Sentido de crescimento invertido em relação ao habitual, pulling-down.

A Figura B2 ilustra imagens obtidas ao microscópio óptico de duas fibras preparadas

a partir do pedestal extrudado e realizados o pulling-down antes do crescimento. As setas naJ

figura ilustra o resultado da desestabilização da zona fundida que ocorreu durante o

puxamento da fibra a partir do pedestal obtido por pulling-down.
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2mm

Figura B2 = Fibras de MN obtidas após o pülling=down com razões de crescimento

f1bra:pedestal de (a) Õ.3:Õ.3mmlmm e (h) Õ.8:ÕAmmlmin.

Fibras de ZnNbtÚ(j

As velocidades de puxamento das :fihras de ZN furam de 1,52±Ó,24mm/mIll para a

semente e 1,70mmlmin para o pedestal. Foram puxadas fibras a partir de pedestais extrudado

com pó reagIdo e a partIr da mistura dos ÓXIdosprecursores na razão molar i: 1 e com 10wt%

em massa de excesso de lnb. Fibras de coloração escura foram obtidas com diâmetro de

88Õ±8~m e comprimento de até 4cm puxadas em atmosfera ambIente são liustradas na

Figura B3.

J

Figura B3 = FIbras de ZN obtidas ti patttt do pó com iõwt% de ZhÔ, pedestal extrudado.

Os difratogramas das fibras de ZN estão ilustrados na Figura B4. AFigura B4a

liustra o padrão de cíl-.&-açãode uma amostra ohtida a partu- do pedestal preparado com mistura

dos pós precursores e a Figura B4b, o pedestal preparado com lOwt% de ZnO em excesso. É

possíveÍ observar que a fase ZN fOIobtIda nos dois casos, entretanto, naquele com excesso de
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ZnO há a ocorrência de um pico não identificado e não pertencente a fase ZN desejada

Indicado com uma seta na figura.

140000

120000100090
-- 80Q(~Gro

::s
6GOOe...••..•

<1.)"O
4eOQOro ij(j)

20000

C ai)
O~--'..- C

~2QQGG

160000

140000120000

,..-., ai 100000
::l

......, assesQ) uca
60000 -

:Q ti)
40ÕÕOc::; Q)-c 20000

B-:;1(JQOO

Fibra ZN sem excesso de ZnO

--Iobs
- -Icalc

Bragg

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

28

Fibra ZN (pó com 10% ZnO)

-o-íobs
~-Icalc

reflexõeS de Bragg

~It I, '"

io~B fi
ó . - óe

í~O'--lijO" • - •. ~ \ ~ ~f'"~ L--J '-J'L-J'-----1LJ'v! LJ ~ \....JJ L-A
11 I I 1 I 11111 II í 111 111 1 11111 I iillll fi 111111 II 111111111 11111

~5 30 35 40 45 50 55 60 65

28

- - -

Figura B4 .•.Padrão de difração de raios"x da fibra de ZN (a) fibra obtida do puxamento a

partir de um pedestai preparado com mlstura de óxidos na razão estequiometrlca (b) fibra

eNida de ptlXamente a pâftir de tu» pedestal preparaEle tem mlsUtia de e~ides ªem 1Q% :lhQ

em excesso.

J
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