
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE FÍSICA E QUíMICA DE SÃO CARLOS

"ESTUDO DA PRESENÇA DE PARES DE

eu+ - oet-r E eu+ - oi-··NO CRISTAL DE KCl"

Dissertação apresentada ao Instituto

de F1.sica e Quimica de São Carlos,

para a obtenção do titulo eje

em FÍsica Básica.

Dep.3.rtamento de Fisica e Ciências dos Materiais

São Car10s - SP



().

b.& ~ s~ ck- ç~
Dr. Luiz Carlos Scavarda do Carmo



Ao Prof. Dr. MáximoSiu Li pela sua encomiável orientaç:ão, dedi.cação e

paciência para comeste trabalho.

AoGuilhermoGuzmánMart.el pela at.enção dispensada para com este t.rabalho.

Ao Josias e Cristina Terrille, pelas discussões Que muit.ocontribuiram para

com este trabalho.

AoGilberto e Paulinho pela dedicação para realização deste trabalho.

À Patricia, pelo desenvolvimento do pr'o9r'amapara ajuste de curva de ITe

Aos Srs. Rosalino, João, José e Silvio pela dedicação no resfriamento do

sistema de medidas.

Aos professores, colegas, secretárias, bibliotecárias e demais funcionários

do Departamento de Física e Ciências dos Materiais do Intituto de Física e Química

de São Carlos, pelo bomrelacionamento Quetivemos.

A todos.. Que direta e indiretamente.. colaboraram na realização deste

trabalho.

À FAPESP, CAPES,FINEP,CNPQe a todos os orgãos Que ajudaram neste

projeto.





de despolarização termoestiml.Jlada (I.r.c') e Absorção Ótica. A detecção destes

diferentes bandas são atribuídas às possíveis interações entre Cu+e CN-, bem como

eu+ e. OCN-. Quanto à técnica de Ire, as curvas obtidas por esta, para os três

55 Ki 54,3 e 56,6 Kj 53,3 e 56,1 K respectivamente. Em KCl + 1% KOCNa curva de

mais baixa temperatura (curva 1) de Irc é atribulda à molécula (16012C14t...j_) e a

curva de mais alta temperatura (curva 2) é atribuída à molécula. isotópica

(18012C14N-). Para as amostras de KCl + 1% KOCN+ 1% CuCl a curva 1 foi

foram suficientes para identificar a presença de pares Cu+ -. CN-, necessitando,

hJminescência. A correlação dos resultados experimentais foi feita através dos

parâmetros determinados do momento de dipolo ('6), energia de ativação (Eaf) e

- *temperatura de pico (Tm ).



and 56,1 K respectivel'd. The lowest temperature lTC band (c1.Jrve 1) in KCl + 1%

KOCN is attributed to the (16012C14N-) molecule and the highest temperature ITC

band (curve 2) is due to the (18012C14t-j_) isotopic rnoleculs. For KCl + 1% KOCN+

- . - .energ'd (Ea ) and temperature peak <Tm ) parameters.
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INTRODUÇÃO

Estudos realizados por Yang e Luty (lJ mostraram, através das técnicas de

absorção ótica e fluorescência, o acoplamento eletr8nico-~ibracional entre as

impurezas CN- e centros F. Comoresultado deste acoplamento observam-se três

efeitos distintos: (a) umamudançade 0,16 eV para 0,23 eV (à temperatura de 10K)na

meia largura da banda de absorção do centro F, acompanhada de um deslocamento

no sentido de energias mais baixas, de 0,04 eVi (b) uma mudança na banda original

de emissão do centro F, de 0.04 eV <à temperatura de 80 K) para energias mais

baixas; (c> para a impureza CN- é observado um forte aumento, um fator de

aproximadamente 11 <à temperatura de 80 K), na banda de emissão vibracional do

CN-. A presença de pares de centro F e CN-são caracterizados em termos de sua

absorção eletr8nica e emissão, como tambématravés das propriedades do espectro

de emissão vibracional do CN-.A presença do CN-próximo ao centro F, causa dois

efeitos sobre a transição ótica do centro F: um deslocamento para o vermelho,

devido a uma pequena expansão local da rede, e um alargamento da banda de

absorção, devido à degenerecência tripla do nlvel 2p. Comoefeito mais importante

do acoPlamento CN· e centro F, observa-se a transferência de energia de

excitação eletrônica do centro F em um movimentode estiramento do defeito CN-,

produzindo uma fluorescência vibracional em 4,8,U.m.Visto isso, o nosso interesse

neste trabalho é estudar a interação das impurezas Cu+ e CN., comotambémCu+ e

OCN-, já Que este último entra na rede de KCl como impureza não intencional,

durante o crescimento do cristal de KCl+ 1%KCN+ 1%CuCl,em atmosfera inerte.

Desde Que o centro F opera como defeito sensibilizador do CN·, procuramos

através do Cu+ uma situação análoga, onde o ion Cu+ pode ter como seu vizinho

mais próximo o CN-, visto Que não é o caso do centro F e CN-. Desta maneira..

poderá existir uma transferência de energia mais efetiva.



CuCl e KCl + i~~KCN + ir. CuCl, observando a energia de ativação (Ea*), o

indicam a exist~ncia do acoplamento em estudo. E com a técnica de Absorção Ótica

analisa.mos o comportamento das curvas de absorção, do íon Cu+, CN- e OCN-.

Uma vez observada a presença de pares entre íons Cu+- CN-, a provável

transfer~ncia de energia do íon Cu+ p·ara o íon molecular CN- pode ser investiga da

experimentalmente [2J, Que o OCN- mesmo estando em alta concentração (.....

i019cm-3), não interage com o íon CN-, possibilitando assim o estudo do acoplamento

substituição de radicais moleculares Que possuem momento de dipolo próprio [3J. O

com,?ortamento fora de centro foi encontrado, por exemplo, em cristais de KCl : Cu+

[4, 5J. A impureza substitucional Cu+ é de menor raio iônico ( raio iônico ::::0,98

o • +" oA) e não fica estável no lugar substitucional do ion de K (raio ionico ::::i,33 A) e

sim numa posição fora de centro. Experi~ncias com ITC [5J mostram a exist~ncia de

um momento de dipolo do íon Cu+ devido ao seu deslocamento em relação ao lugar

aplicação de um campo elétrico, realizadas por Sittig [6J, em cristais de KCl : Cu+,

, +
mostraram uma mudança de absorção orovccada pela redistribuição dos íons de eu



~
entre SIJas 8 posições de equilíbrio (figUra/> e Que o ion Cu+ fica congelado em

posição fora de centro nas direções <111> abaixo de 65 K.

Para se ter um.;'iidéia do tamanho do íon CN- e OCN-,temos Que o momento de

o
dipolo do CN- é de 0,21 eA [6J e sua forma é de um e!ipsóide, cujo eixo menor é de

o o
1,78 A e o eixo maior é de 2,15 A na rede de KCl [7J. A impureza OCN-

o
apresenta um momento de dipolo de 0,11 eA [8J. Ambas entram no lugar

o
substitucional do Cl- (raio iônico = 1,81 A).

orientacionais de eQuilíbrio, podendo, na maioria das vezes, efetuar reorientações

por tunelamento ou por ativação térmica. Existem materiais em QLlenão é possÍvel a

orientação das .impurezas devido ao fato de que os dipolos estão congelados em

uma determinada posiç;ão de equilibrio e o processo reorientacional não acontece.

de energia do Cu+ em presença de CN- e de Cu+ em presença de OCN-, obtido

através de cálculos com teoria de grupo ( vide Apgndice B).

No capitulo lU, é dado o procedimento das técnicas de absorção ótica e ITC.

Para absorção ótica são dàdas expressões que possibilit.am calcular as

concentrações de Cu+, o Qual apresenta curva de absorção no UV., OCN-e CN- no

infravermelho. Quanto à. técnica de ITC são dadas expressões para o cálculo do

momento de dipolo (p), constante de tempo (TO I) e temperatura de pico <TmI) e



No capit.ulo IV, são apresent.ados os resultados experiment.ais de absorção

comportamento t.ambémé observado em T.PN.L e T.P.H.L...na região do U.V.<200a

330 nm)e infravermelho <2.000a 2.200 em-i). Tambémforam feitas medidas com luz

, +finalidade de verificar a posição fora de cent.ro do ion Cu na rede de KCl e, na,s

OCN-,ou seja, se o Ion Cu+ continua em uma posição fora de centro ou se, na

presença do OCN-,ele passa a ocupar uma posição em centro. Nest.e capItulo,



CAPÍTI.LO I I

estrutura do KCI puro, um modelo da posição fora de centro do lon Cu+ e sua

simetria local na rede de KCl, a posição substitucional Que o lon molecular CN-

responsável pela absorção na região de nosso int.eresse} a Qual est.á ent.re 2.000 a

2.200 em-i. Também é apresent.ado um modelo de nlveis de energia

algumas considerações, em Que temos o lon molecular CN- e OCN- simultaneamente

perturbando o Cu+.

o
figura i, com uma constante de rede de 6,28 A UD]. Quanto ao seu espectro ót.ico,



"-

",'\

2.1> Modelo da IXJsição fora de centro do ion eu+

o ion Cu+(raio i8nico ~ 0,98 ~), que substitui um ion de K+(raio i8nico ~
o ,

1,33 A) na rede de KCl, não fica no lugar substitucional deste último ion, e sim

simet.ria de inversão .. destruindo as regras de seleção para o caso em centro (4,

10). Assim, a transição eletrônica normalment.e proibida do 10n Cu+ (3d10 - 3d94s>

fica parcialmente permitida .. apresentando uma banda de absorção bem definida na

região do UV. em 260 nm. A figura 4 tiOJ mostra o espectro de absorção do ion Cu+



o posições equivalentes em que o Cu+ pode ficar

• lugar substitucional do K+

~(nm) -t

100 Z5IJ

"KJ

I
t I

I
I7.5 -.... I•• I

lfi I
\
\...•. S

":t \
\

1.5

•... E(eV>

FIGURA4-- Espectro de absorção do íon Cu+ na rede de KCl.



grupo (Apêndice A), são encontradas as transiç:ões permitidas do lon Cu+ em sua

de interação núcleo-elétron, depois elétron-elét.ron; seguindo a interação do íon

com o campo cristalino, a perturbaç:ão do lon devido à suà posiç:ão fora de centro

e, por último, a interaç:ão spin-órbita. Visto Que o lon Cu+ possui transiç:ões
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H.f.c= pert.urbação do 10n Cu+ devido à sua posição Tora de centro.
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temperaturas, ou seia, para kT<<Vo,kT.....Vo e kT»Vo. A região de absorção ótiea de

int.eresse está ent.re 2.000 e 2.200 em-i, onde os lons CN- possuem transição

possamos compará-lo com os resultados do CN- em presença do íon Cu+.

o
momento de dipolo no KCl é de 0,21 eA [6], entra

• ..1\. , oCUJOralO lomco e da ordem de 1,81 A. A figura 7

mostra a orientação e c posição substitucional da moléoula iônica CN-, na rede de

o
KCl. A moléoula CN- apresenta uma forma elipsoidal, com semi-eixo menor de 1,78 A,

o o
e semi-eixo maior de 2,15 A e uma ligação de 1,18 A.

A presença da molécula iônica CN- no cristal reduz a simetria cristalina

local, passando a ter uma simetria trigonal <D3d) no sitio da rede. Isto significa

Que este íon molecular atinge posições de eQuilíbrio, ou de mínimo de pot.eneial

Para uma t.emperatura de aproximadamente 2 K, sendo KT« Vo, onde Vo é a

barreira de potencial (24 em-i) existente entre uma posição de eQuilíbrio e outra,



W= hovo libr. (n + 1/2)

onde:

lJo1ibr. = Z(Vo +)1/2, chamada de freouência libracional.
8'1l' 01

+ + + + + + +
+ + +

~
+ + +

+ + + + + c1) + +

+ + + + + +

+ + (j) + +
~

+ + +

+ + + + + +

•.• 2 -1Em baixa temperatura (TH.L.> a abosoryao do estado fundamental ( .089 cm

rapidamente (TO-1 :::: 109 seg-1) em multi-poyos de potencial orientacional pouco

profundos [25J (24 cm-1 ou 0,003 elyl)



sendo h (8'lt'2Cn-l, chamada de const.ant.e rot.acional, dada em cm-1 e com (2J+l> de

As not.ações r 1+' r 1-, r 4+, r s+ correspondem à simetria de cada nlvel, e a

energia 1.2 cm-1 ou 1.49 x 10-4 eV corresponde à. energia de tunelamento entre as

posições eQuiv.alentes <111>,como, por exemplo, a transição de r/para r 4-'



+----ri

-1 -4.aE = 1.2, em = 1,49 x 10 eV

+-------------ri

o Que podemos concluir é Que a molécul~ iônica CN- se orienta rapidamente

via tunelamento com energia de 1,49 x 10-4 eV. Desta maneira, não é possível



Ú1 o o o
o C N

Ú'2 Ú4~

o C N o C N

-- -

modo longitudinal simétrico <i.ioo - 1.400 em-i)

modo de flexão (600 - 70 em-i)

modo longitudinal assimétrieo <2.000 - 2.200 em-i)

plano em Que a freQuêneia de vibração é 112 e outro, euja a freQuência de



dipolo resultante dos modos Ul e U2' Desta maneira, o dipolo das ligações C-N (1,17
o o
A) e O-C <1,23 A) são aproximadamente iguais e de sentidos opostos.

das liga9Ões de O-C e C-No O momento de dipolo resultante para o radical OCN- é

o
da ordem de 0,11 eA r8J.

n 5 - KCl com impurezas eu+ e OCN:"

Assim, para melhor analisar o comportamento do íon Cu+ em presença do CN-, é

ao lon Cu+ também foi considerada. As conseQugncias são uma distorção local da

o
rede, pois é sabido Que o tamanho da molécula do OCN- (aproximadamente 2,40 A) é

maior Que o raio iBnico do Cl- (1,81 ~), e também a possibilidade da existência de

5.1> Determinação dos nlveis de energia do lon eu+ em presença do OCN"".



~ = perturbação do Cu+ devido à presença do OCN-

Os cálculos são desenvolvidos com Cu+ em cent.ro, at.é a int.eração spin-

órbit.a; e por último, o Cu+ é colocado em uma posição fora de cent.ro. Na figura 10

são mostrados os planos de simet.ria e a posição das impurezas Cu+ e OCN-na rede

- (100)

• CI- ••X

• K+

• CU+
O OCN-

Impureza Cu+ (em tendo o
.

molecular OCN-como seuFIGURA 10 cent.ro) ion
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estudada em presença do lon Cu+ .

Cu+ possui a mesma simetria (C4V)' sendo a mesma para o Cu+ ligado ao OCN-. O

motivo destas considerações será apresentado no capitulo IV, onde oferecemos uma

•
Cu+

FIGURA 12 - Íon Cu+ em presença do CN- e OCN- na rede de KCl.



m 2 - Técnica de Absorção Ótica

o propósito do u~o da técnica de absorção ótica é observar a presença de

pares Cu+- OCN- e Cu+- CN-, através do aparecimento de outras bandas ou mudança

na banda do Cu+, OCN-e CN-, na região do V.V. e LV., para os cristais de KCl + 1%

A· concentração das impurezas (Nd), dada em cm-3, ou a força do oscilador

17Nd = 0,87 x 10 n
( n 2 + 2 )2
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probabilidade!

A constante 0,87 xiOi7 (1S], dada em cm-1, está relacionada com a forma da

curva, à Qual atribuímos como sendo uma Gaussiana para a curva de absorção do

íon eu+. Para outros casos em Que a forma for de uma Lorentziana, a constante

possui um valor de i,29 x 1017 cm-1 (15].

No caso do OCN-e CN-, dos Quais nós conhecemos a seção de choQue [2,16], a

concentração de defeitos (Nd), dada em cm-3, está relacionada com o coeficiente de

absorção (cm-1) pela relação [2]:

a é a constante de proporcionalidade, sendo a seção de choQue da impureza em

Questã~, dada em cm-2

4 é o coeficiente de absorção ótica dado em cm-1

Nd = 2,303 fj D~.

e = espessura da amostra dada em cm

a (~) = 7 x 1017 cm-2 e a (CN"")= 3,6 x 1019 cm-2, determinados para cada



referent.e a transição 00°0 -+ 00°1) e para moléculas

A técnica de ITC juntamente com a de absorção ótica teve como objetivo

observar a interação do eu+ e OCN-, e também Cu+ e CN-. Através dela, obtemos

:2im = Nd p a, Ep
k Tp 'To

T

exp(- Ea ) exp( - J _1_ exp(- !à) dT' }k T b 'To k T'
To

onde: Nd = concentração de dipolos <cm-3)

o
p = momento de dipolo <eA)

k = constante de 80ltzmann <8,617x 10-5 eV K-1)



t' Ea )
7' = 7'0 exp k T

1I'To é aproximadamente a frequência vibracional do ion em t.orno de sua

posição de equÜlbrio e exp(- ;~ ) é o fator esiatlstico de Boltzmann. Um salto é

tentado a cada vibração_o porém apenas uma fração tem sucesso, dependendo da
,

energia Ea necessária polira empurrar o ion, -através aa barreira, até a posiç-ão

TJHi') di'

Utilizando a equação de Arrenhius, podemos graficar ln To i<t) em função

de 1/T, onde o argumento de ln é igual ao tempo de relaxação 7'. Desta maneira,

i<t) = im exp{'1 + Ea (.1. _ 1) _ T2 (1 _ 2kT) exp(Ea (.1. _ 1)) _ 2kTm}
k Tm T Tm2 Ea k Tm T Ea .



-(I) ---.---(2)

BANDA
I.T.C.

\

\. +
I

I.!..

.
registrados sistematicamente como função do tempo (t). (1) Temperatura Tp: o campo
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Obt.ida a energia de at.ivação, calcula-se o t.empode relaxação 'To·, que é da

2
I k Tm (Ea )'To = -- exp - --b Ea k Tm

_ ( 3 Q k Tp e ).1/2
p - Nd Vp A

Vp = voltagem aplicada na amostra (V)

A = área dos eletrodos da amostra <cm2
)

foi feita a normalização de Tm para a mesma taxa de aquecimento (b), sendo agora

dado por Tm1:. A expressão para este fim, decorrent.e da expressão (8), é dada por:

{I { k )1/2} Ea
ln Tm .Ea b TO* = 2 k TmJ:





CAPíTU..O I V

RESULTADOS EXPERIHENTAI5DE ABSORÇÃO ÓTICA

o objetivo deste capitulo é mostrar através dos espectros obtidos, a

presença de pares Cu+ - OCN-, na rede de KCl, at.ravés de um est.udo sistemático de

medidas, e também alguns problemas Que surgiram durante a obt.enção destes

espect.ros. Os crist.ais analisados foram: KCl + 1% CuCl, KCl + 1% KCN, KCl + 1%

KOCN, KCl + 1% KOCN+ 1% CuCI e KCI + 1% KCN + 1% CuCl. Estas medidas foram

realizadas antes e depois do t.ratamento térmico e a baixa temperatura (T.P.N.L e

T.P.H.L'>, usando amostras clivadas no plano (10m, Que é o plano de crescimento do

perpendicularmente aos planos <11m e (111) pa.ra amostras de KCl + 1% CuCl e aos

planos (10m, (001), (11m e (111) para amostras de KCl + 1% KOCN + 1% CuCI e KCl

+ 1% KCN + 1% CuCl.

Os espectros foram obtidos no espect.ofotômetro Cary 17, para a região de

190 a 330 nm, e no espectofotômetro Perken-Elmer 180, na região de 2.000 a Z.ZOO

cm-1, sendo estas as regiões onde se encontram as bandas de Cu+, OCN- e CN-.

IV 1 - Medidas de absorção ótica para detectar a presença de pares eu+ -

CN"" e Cu+ - OCN"" na rede de KCl, antes e apÓs vários tratamentos térmicos. em TA.

1.1> Localização da banda do eu+ (3d10 ..• 3d9 45> em KCl e sua eliminação,

através de vários tratamentos térmicos.

Para estud.armos a banda do 10n Cu+ na rede de KCI, dispúnhamos de duas

amostras de KCI + 1% CuCl, uma delas (amostra-i> com espessura e o:::<0,100 ±
0,003> cm, e outra (amostra-2) com espessura e o:::<0,265 ± 0,003>cm. Com a primeira

.amostr.a, verificamos a posição d·a banda do 10n Cu+ e sua eliminação após vários

tratament.os térmicc.s (figura 15), bem como foi feit.o um est.udo da absorção atômica..
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Na segunda amostra, mantivemos a banda de absorção (figura 16) e também

estudamos a absorção atômica.

A posição da banda de absorção dos lons Cu+, diluldos na rede de KCl, se

encont.ra em tor'no de 260 nm. Esta banda é atribuída à transiç:ão de 3diO -+3d94s.

Umindicativo da eliminação da banda de absorção do lon Cu+ foi proveniente

dos estudos realizados nas amostras de KCl + 1% KOCN+ i%CuCl e KCl + i% KCN

+ 1~;'CuCl em que, após o tratamento térmico, as bandas de absorção destes

cristais (figura 18), situadas na região do U.V., diminuíam. Procedendo então de

maneira análoga, verificamos a possibilidade de eliminação da banda de absorção

do lon Cu+ em torno de 260 nm, cuja explicação reside no fato deste lon, ao

receber I,.Imelétron da rede cristalina (KCl>, transformar-se em Cuo, tornando

posslvel a sua salda do interior do cristal para a superflcie onde pode

permanescer ou mesmo volatilizar.

o procedimento, quanto aos tratamentos térmicos para amostra-1, é

mencionado na figura 15.

Os espectros das amostra-1 e 2 (figuras 15 e 16) foram observados com

lâmpada'de Tungstênio, embora ela não fosse adequada adequada para a região do

U.V., pois possui baixa radiação do U.v. Desta maneira, a resolução permanece em

0,1 nm até 250 nm, aumentando continuament.e, chegando a 2 nm em 210 nm. Neste

estágio a fenda fica totalmente aberta. Em outras amostras (KCl + 1% KOCN+ 1%

CuCl), onde observamos o espectro de absorção no U.V. com a lâmpada de Deutério,

vimos Que não há nenhuma mudança da banda de absorção acima de 220 nm.

O que podemos notar pelo espect.ro da figura 15 é que a banda de absorção

do lon Cu+ antes do tratamento térmico (a) está em 272 nm e, depois do tratamento

térmico (b), ela se desloca para 260 nm, diminuindo a meia largura da banda, isto

porQue em (a) existem aglomerados de Cu+, possibilitando a interação entre si e

assim, o nível de energia do estado excitado (3d10 4s) se abre em vários subnlveis,

dando origem ao alargamento da banda. Ao ser feito o tratamento térmico, os lons

de Cu+ se desagregam, ficando diluldos na rede de KCl e, conseQuentemente, estes
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subnlveis desaparecem. A localiza.ção dos ions Cu+ na rede de KCl será melhor

discutida no h,em IV 4, onde teremos os resultados de absorção atômica.

1.2) Localização da banda do a-t (fundamental> em KCl e o comportament.o

dos picos. QUeaparecem sobre esta banda, após vários trat.amentos t.érmicos.

o objetivo das medidas de absorção ótica para o cristal de KCl + 1% KCNfoi

observ.3r o comportamento dos CN-, antes e após o tratamento térmico, diluldos na

rede de KCl sem a presença do 10n Cu+. Outro objetivo é que na banda do CN-

aparecem picos, cujo comportament.o é observadq aplicando-se vários tratament.os

térmicos. Isso é important.e, pois est.es picos não são encontrados em resultados

Os espect.ros foram observados no infravermelho, para o int.ervalo de 2.000

a 2.200' cm-1 (figura 17 e 19) e de 210 a 330 nm (figura 18) para a região do U.V. Na

(figuras 17 e 19) para estudar o comportamento dos picos existentes sobre a banda

do CN-. Estas figuras são mostradas adiante e nelas são dados a espessura e o

O Que podemos constatar é que o CN- não possui n~nhum pico de absorção na

região entre 210 nm à 330 nm, comportamento similar ao do KCI puro. Na região do

infravermelho (figuras 17 e 19), nota-se a presença da impureza não intencional

OCN-, cuios picos se encontram em 2.169 cm-1 e 2.158 cm-1 (16012C14N-),

correpondentes as transições <ooom ..• (00°1) e <011m..•(0111). A' concentração (Nd)

desta moléc1Jla, calculada pela exPt-essão (4), é de 6,01 x 1018 cm-3. O CN- (figura

17) I:K1ssui uma banda larga em torno de 2.088 em-i, por causa da a combina.çã'::J

rotacional-vibrac::ional da molécula iônica CN- na rede cristalina, correspondendc:.

ao primeiro harmônico <fundamental> do CN-.. Sobre esta, aparec::em picos em 2.065

cm-1 e em 2.069cm-1 O Cjí_le.:;e j:1I:Jdeobservar' destes picos (figura 15) é Que eles



diminuem com o tratamento térmico, aumentando os picos de 2.169 cm-1 e 2.158 cm-1.

2.144 a 2.200 cm-1 (figura 15) . Este resultado foi comparado com o oálculo da

relação de áreas sob a curva, no intervalo de 2.000 a 2.144 cm-1 (figura 17). Os

TABELA I - Área sob a curva (a) e (b) nos intervalos de 2.000 a 2.144 cm-1 (Ai e

A2) e de 2.~44 a 2.200 cm-1 (As e A4) (figura 15).

apresentadas são Quase iguais dentro do erro experimental. Dest? maneira, pode-se

dizer Que a diminuição dos picos Elm2.065 cm-1 e 2.069 em-1 estão na mesma

proporção Que o aumento dos picos em 2.169 e 2.158 em-1 (16012C14N-). Portanto, os

picos em 2.065 e 2.069 cm-1 são aglomerados desta molécula. A possibilidade da

existência da relação dest.es picos com a impureza CN- é descartada, pois, como

podemos ver pela figura 22, o pico em 2.065 em-1 aparece na amostra de KCl + 1%
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Para a molécula de (16012C14N-). cujo pico está em

<ooO!»), a concentração é de:

Net ~ 1,32 x 10!9 cm-3

33

2.168 cm-1 (<00°0) -+

Para a molécula isotópica (16013Ci4N-). cujo pico está em 2.112 cm-1 (<00°0)

-+ <00°1»).a concentração é de:

Nd ~ 1,19 x 1019 cm-3

Para a molécula de CN-, cujo pico está em torno de 2.088 cm-1 <sendo este

devido ao rotacional-vibracional da molécula em kT})Ea) a concentração é de:

o outro espectro foi feito com a amostra-3 (e ~ 0.115 ± 0,003 em), cujas

concentrações também foram calculadas pela expressão (4). Os resultados estão

relacionados abaixo.

Htt ~ 1.97 x 1019 cm-3

Net ~ 1.82 x 1019 cm-3

Net ~ 1.08 x 1020cm-1

(16012C14N-) ( 2.168 cm-1 )

(16013C14N-) ( 2.112 cm-1 )

Ambos espectros foram tirados de um mesmo cristal. Na amostra-2 não

aparecem picos em 2.065 cm-1 e 2.069 cm-1; já na amostra-3 estes picos estão

presentes. Esta última possui uma maior concentração de OCN-,existindo assim uma

maior probabilidade de formação de aglomerados desta impureza, levando dessa

modo. à existência de picos em 2.065 cm-1 e 2.069 cm-1, Para uma confirmação

destes resultados, seria necessáro crescer um cristal de KCl com alta

concentração de OCN-,com possibilidade, assim. de encontrar aglomerados de OCN-,
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1.3) Localização dos picos do OCN-<modolongitudinal assimétrico> em KCl e

seu comport.amento antes e apÓs vários t.ratamentos térmicos.

Foram realizadas medidas de absorção ót.ica na amostra de KCI + 1%KOCN+

l%CuCl <it.em 1.4) na região de 2.000 a 2.200 cm-1, verificando-se a diminuição do

pico, por causa da molécula iônica OCN-,após o tratamento térmico. Devido a isso,

foi necessário observar o comportamento do OCN- na rede de KCl sem a presença

de outros tipos de impurezas, aplicando vários tratamentos térmicos. Também

tivemos como objetivo verifioar a posição dos picos das moléculas iônicas OCN-

diluldas na rede de KCl e depois compará-Ias com os da amostra de KCl + 1%

As medidas de absorção ótica foram feitas t.anto na região do U.V. (200 a

330 nm), quanto na região do LV. <2.000 a 2.200 cm-1) para a amostra de KCl + 1%

KOCNcom espessura de <0,050 ± 0,003) cm. O espect.ro na região do UV. ( figura 20>

teve como intuit.o cert.ificar a inexistência de pioos da!;:;moléoulas iônicas OCN-

em KCl nesta região, sendo

capitulo VI.

O procedimento dos tratamentos térmicos são mostrados na figura 21, onde é

apresentado o espectro de absorção do OCN- na região do infravermelho. Nesse

aspecto aparecem vários picos, que se devem às moléculas de OCN- e aos seus

isótopos [22], relacionados na Tabela 11. Estes picos devem-se ao modo longitudinal

assimét.rico, visto no capitulo lI.

Podemos notar pela Tabela 11 e figura 21 que a amostra de KCl + 1% KOCN

possui uma maior concentração da molécula iônica 16012C14N- e que não há

nenhuma modificação do espectro quando são feitos vários tratamentos térmicos. A

notação utilizada na Tabela 11.• para o estado inicial e final, tem o seguinte

significado [23):



TABELA n - Relação das moléculas isotópicas do ion molecular OCN- (figura 21).
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1.4) Observação de pares Cu+ - OCN'"na rede de KCl e o comportament.o da

o objetivo deste item foi observar a presença de pares de Cu+- OCN-,

Os espectros de absorção foram feitos no intervalo de 2.000 a 2.200 cm-1

Na amostra de KCl + 1% KOCN+ 1~1.CuCl aparecem picos na posição 2.169 e
li')

2.158 cm-1 atribuídos à. molécula iônica 16012C14N- , com transições (OOom -+ (O~Ú

e (011m -+ (0111), e em 2.112 cm-1 atribuído à. molécula isótopica 16013C14N-, com

transição <00°0) -+ <00°1). Também é visto na figura 22 o pico em 2.065 em-i. Este

Quanto ao comportamento do Cu+ em presença do OCN-, observando o

espectro da figura 23, vemos que aparecem picos de absorção em 210, 228, 242, 252

e 260 nm, atribuidos à perturbação do íon Cu+ devido ao OCN-.Esta conclusão vem

nenhuma mudança nas bandas de absorção, indicando a perturbação do OCN-devida

ao Cu+.

O pico de 210 nm não é devido ao OH-,pois foi feito o espectro de absorção

no infravermelho na região de 4.200 cm-i à 600 cm-1 e não se observou a banda do
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o comportamento da absorção para o cristal de KCl + 1% KOCN+ 1% CuCl,

nas regiões espectrais do infravermelho e ultra-violeta foi analisado a partir das

figuras 22 e 23. De acordo com o espectro apresentado na figura 23, a banda de

absorção, cujo pico se sit.ua em t.orno de 252 nm, mostra uma variação na densidade

ótica com o tratament.o t.érmico ao Qual a amostra é submetida. Este decréscimo na

densidade ót.ica atinge um limit.e de absorção zero cuja razão é credit.ada à salda

do átomo de Cu da rede de KCl, conforme estudos realizados na amostra de kCl +

1% CuCl, utilizando as técnicas de absorção ótica e at.ômica, apresentados nas

seções 111-2e lV-4. Quanto à região do infravermelho, figura 22, a amostra de KCl +

1% KOCN+ 1% CuCl possui um pico situado em 2.169 cm-1 cujo valor da densidade

térmioo. Este oomportamento não tem correspondente àquele apresentado pelo pico

do OCN-, onde se verifica, conforme a figura 21, uma constância no valor de pico

da densidade ótica com relação ao tratamento térmico.

Através do cálculo da energia de interação do Cu+ com OCN- (Ap~ndice C),

encontramos um valor de 0,022 eV, oorrespondendo a um deslocamento do pioo, para

freQu~ncias mais altas <2.344 cm-1), de 170 cm-1, o Qual não é observado em nossos

espectros. A explicação para este fato pode ser em virtude da baixa densidade

ótica.

o Que podemos concluir, então, é Que existe o acoplamento do íon Cu+ e OCN-

e estes podem ser perfeitamente identificados através da técnica de absorção

ótica, na região do V.V.

1.5> Observação de pares eu+ - CN'" na rede de KCl e o comportamento da

arva de absorção no U.V. e I.V.• ant.es e apÓs vários trat.amentos térmicos.

A amostra de KCI + 1% KCN + 1% CuCI apresenta como impureza não

irltencional a molécula iônica OCN-,a Qual também foi estudada em presença do ion

Cu+, no item 1.4. O espectro de absorção para esta amostra foi feito no

infra',)ermell,o, para o intervalo de 2.000 a 2.200 cm-1 (figura 24) e no V.V. para o



posições Que aqueles da amostra de KCl + 1~;'KOCN+ 1~;'CuCl.. com exceção do pico

em 290 nm. Este pico somente aparecerá em KCl + 1% KOCN + 1% CuCl, em baixa

comportamEi!nto apresentado pela amostra de KCl + 1X KOCN+ 1% CuCl (figura 23).

Na região do LV., aparecem picos em 2.168 e 2.158 cm-1 atribuidos à molécula

(16012C14N-) e em 2.088 cm-1 há uma banda larga, com dupla estrutura,

diminuem de intensidade com o tratamento térmico, aumentando a intensidade dos

picos em 2.168 e 2.158 em-i. Estes últimos são atribuidos à aglomerados de OCN-.

-1Na região do Lv'. o comportamento do pico em 2.168 e 2.158 em , após o
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se. passando a ter transições bem definidas.. .aparecendo t.ambéml.Jmaband.a em 232

rim, atribuida à transi.;:ão 3diO - 39 4p [26], sendo encoberta pela própria absor.?à •.J

~.(,) 0.6
••••'o

10 9
(3d -3d 4p)

232

270
À (nm)

FIGURA 28 - Esoectro de absorção do KCl + ~'I CuCl no U.~/.em TA .._TPNL e-/1

T.P.HL

e ~ (0.075 ± 0,003) em

<a} T.A. (b)T ~ 82 K (c) T .- 20 K



As medidas com este tipo de cristal são importantes para Que, no item 2.5,

possamos compará-Ias com cristais de KCI Que contenham as impurezas Cu+ e CN-.

Na figura 29, é mostrado o espectro de absorção da amostra de KCl + 1%

KCNem três temperaturas. Ao lado da banda do CN- e em mais alta energia tem-se o

pico do 16012Ci4N-, devido às transições 00°0 -+ 00°1 <2.170 cm-i) e 0110 -+ Oi11

<2.158 cm-1). O pico em 2.170 cm-1 aumenta de intensidade e estreita-se, diminuindo

a interação com os fBnons da rede, e o pico em 2.158 cm-1 desaparece, sendo Que

em baixa temperatui~a, permanecem apenas os picos advindos do fundamental.

O e~pectro da figura 29, para o caso da banda do CN-, é difícil de ser

analisado Quanto ao seu comportamento em virtude da presença dos picos sobre

esta banda. Podemos dizer Que, em tempertura de 23 K, o valor de kT é de

aproximadamente 0,002 eV, próximo da barreira de potencial da molécula iônica CN-,

Que é de 0,003 eV (i eV corresponde à 8,065 x 103 cm-1) [2]. Neste estágio, há

mistura. dos estados libracionais com os estados vibracionais da molécula. A banda

estreita-se e aumenta de intensidade. À medida Que a temperat.ura diminui (..•..iOK)

<kT<<Vo), -o Que não foi medida aQui- observa-se, em mais alta energia, um satélite

em torno de 2.100 cm-1, associado a uma combinação vibracional-libracional da

molécula na matriz cristalina [2].

Este apresenta um comportamento semelhante ao encontrado na literatura

[22]. Em temperatura ambiente (a) (figura 30>, os picos estão misturados, sendo

diflcil a separação das linhas. Ao abaixar a temperatura (b e c) (figura 30), diminui

a interação com os fônons da r'ede, e os picos estreitam-se, aumentando de

intensidade, havendo assim transições vibracionais (U3) melhor definidas. Este modo

é o Que mais apresenta interação com os fônons da rede. Podemos ver também, Que

estes picos se deslocam de aproximadamente 2 cm-1 para energias mais altas. Isto

é explicado pelo fato de que ..Quando a temperatura diminui, há uma compressão da
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molécula pela redej desta maneira, a freQuência de vibração do dipolo aumenta e,

como conseQuência, há um aumento na energia de vibração da molécula. A diminuição

da int.ensidade dos picos é explicada pelo fato de Que, em temperat.ura ambiente (a),

há uma mistura de picos devida a vários t.ipos de t.ransições dos isót.opos, ficando

diflcil a separação das linhas. Em baixa temperatura, as linhas (0,11,0>-+ (0,11,1)

desaparecem, permanecendo as linhas advindas do estado fundamental; 2.172 cm-1

(16012C14N-), 2.162 cm-1 (18012C14N-) (00°0 -t 00°1) e 2.154 cm-1 (i6012C15N-) (000)

..• (00°1).

Na figura· 31 são most.rados os espectros de absorção no I.V. para o

intervalo de 2.190 cm-1 a 2.140 cm-1 e na figura 32 são mostrados os espectros de

absorção no V.V. para o intervalo de 220 a 330 nm, não aparecendo nenhum out.ro

pico fora destes intervalos.

Para o I.V. e em temperatura ambiente (a), aparecem dois picos, um em 2.170

cm-1 e outro em 2.158 cm-l, atribuldos à molécula iônica 16012C14N-. Quando a

t.emperatura é diminuída para 80 K, o primeiro pico se desloca para 2.172 cm-i,

diminuindo de intensidade e o segundo pico desaparece, tendo o mesmo tipo de

comportamento Que na amostra de KCl + 1% KOCN(figura 30>. Para temperatura de

20 K, a int.ensidad~ do primeiro pico diminui ainda mais. A explicação para este

tipo de comportamento foi mencionada no item 2.3 para a amostra de KCl + 1% KOCN.

.Na região do V.V. (figura 32) podemos observar Que a banda de 252 nm <T.A'>

se desloca para 255 nm <T=80K) e para 257 nm em temperatura de 20 K, tendo assim

um deslocamento de 6 nm para energias mais baixas, em relação à temperatura

ambiente. Em temperatura de 80 K, aparece um pico em 241 nm, encoberto pelo pico

de 252 nm, Que se desloca para 244 nm em temperatura de 20 K. O Que pode estar

acontecendo é Que, Quando há tal diminuição na temperatura <T.A. para 20 K), o

par~metro de rede diminui, havendo assim uma maior aproximação do íon Cu+ e OCN-,

aumentando desta maneira, a perturbação do Cu+ devido ao OCN-. Como



· , .consequ&ncia, há uma maior separação dos niveis. A principio, est.es niveis, cujas

posições est.ão abaixo de 260 nm, aproximam-se do nlvel fundament.al 3d10 o que

o espectro foi observado na região de 200 a 330 nm para o U.V,(figura 34) e

de 2.180 a 2.150 cm-1 para o LV. (figura 33), Fora desta.s regiões não foi

separação dos nlveis, deixando o nível responsável por esta t.ransição mais

distante do fundamental 3d10<r 1)'
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56
presenç:a da banda em 290 nm, Que aparece a T.A. para a amostra de KCI + 1% KCN+

i% CuCI e apenas a baixas t.emperaturas para a amost.ra de KCI + 1% KOCN+ 1%

CuCI numa posição de 280 nm.

O comportamento da intensidade de absorç:ão em funç:ão da temperatura nas

amostras de KCI + 1% KOCN+ 1% CuCI e KCI + 1% KCN + 1% CuCI, figuras 32 e 34,

foi analisado através da variação da área sob a curva de absorç:ão. Os espectros

de absorç:ão de ambas amostras foram tirados na região de 234 a 280 nm e em três

valores distintos de temperaturas: T.A., T.P.N.L. e T.PHL Para o cálculo da área

sob as curvas, utilizamos um integrador de área e os resultados obtidos são

mostrados na tabela a seguir.

TABELA lU - Resultados dos valores médios da área sob a curva de absorção no

U.V., para as amostras de KCI + 1% KOCN+ 1% CuCI e KCl + 1% KCN + 1% CuCl em

T.A., T.P NL e T.P HL

KCl + 1% KOCN + 1% CuCl KCl + 1% K~ + 1% CuCl

Aa (mm2) Ao (rnm2) Ãt, (mm2) Aa (mm2) Ao (mm2) Ãt, (mm2)

<295 K) (80 K> (19 10 (295 K> (78 10 (19 10

<1.390±1~0> (1.590±50> (1.660±50> (1.710±100> <2.170±100> <2.170±10>

Ar. = valor médio da área sob a ourva em T.P N.L.

Ãt, = valor médio da área sob a ourva em T.P H.L.



No caso do KCl + 1% KOCN+ 1% CuCl, a taxa de variação com a temperatura

está em torno de -0,9 mm2/K e, para KCI + 1% KCN + 1% CuCl, esta taxa é de

aproximadamente -2,1 mm2/K. Estes valores para a t.axa de variação da área com

IV3 - Hedidas de absorção com luz polarizada em TA., na região do U.V.

para observar a posição do íon eu+diluído na rede de KCI e Quando este está em

bandas, da curva de absorção das amostras de KCI + 1% CuCI, KCI + 1~~KOCN+ 1%

CuCI e KCl + 1% KCN + 1% CuCl. Da primeira amostra, queríamos verificar a

posição fora de centro do íon eu +, correlacionando as transições permitidas do

foi observar a posição do íon Cu+, Quando este se encontra em presença do OCN- e

.. ..•
As medidas de absorção ótica com luz polarizada foram feitas com k .L E,

onde k é a direção de propagação da luz e E o campo elétrico. A polarização da

luz foi de 550 na direção Z e 1450 na direção y para o plano <110> e com



polarização 00 na direção Y e 90° na direção x do plano <111>.A figura 35 mostra

e Y (plano (110», para o Cu+ em centro pertubado pelo OCN-,terlamos 5 transições

apenas uma banda em 260 nm para as três direções. Isso pode ser explicado pelo

fato de Que o lon Cu+ possui oito orientações eQuivalentes e o Que vemos pelos

x

xr



o objet.ivo das medidas de absorção ót.ica para este cristal foi observar a

diferença no número de banda, Quando incidimos luz polarizada perpendicularment.e

aos planos (10m e (001) nas direções ~, y e :;;, podendo assim, veriTicar se o Cu+

ocupa uma posição em cent.ro Quando se encont.ra ligado ao OCN- ou CN-. Pelos

cálculos feitos com t.eoria de grupo (Apêndice 8), para o lon Cu+ em cent.ro,

terlamos 5 transições permitidas, incidindo luz polarizada, nas direções x <00) e Y

(90°), perpendicularmente ao plano (10m e 2 transições na direção z (0°) para o

plano <001>'Estes cálculos foram feitos até a interação spin-óbita, com o ion Cu+

em centro, tendo OCN- como seu vizinho mais pr·óximo. Deslocando o Cu+ em uma

posição fora de centro, há uma Quebra total de simetria e, assim, transições Que

eram parcialmente permitidas passam a ser totalmente permitidas. Neste estágio ..

não haveria nenhuma mudança na curva de absorção com luz polarizada.

Para as medidas de absorção ótica com luz polarizada, as amostras de KCI +

1% KOCN+ 1% CuCI foram clivadas nos planos <10m e (001) com espessura de <0,125

± 0,003) cm e <0,080 ± 0,003) em.

Neste experimento, a luz incide perpendicularmente ao plano <10m (figura 37)

com polarização em 00 (x) e 900 (y). Para o plano (001) (figura 36>, a luz foi

polarizada em 00 <z> e 900 (y>.

o Que podemos observar nas figuras 36 e 37 é Que não há nenhuma mudança

do espectro de absorção com luz polarizada em relação ao espectro sem

polarização da luz. Fora de nosso modelo, foram feitas medidas de absorção no

plano <100>com polarização a 450 e 1350
. Também foram feitas medidas com luz

polarizada à 550 e 1450 para os planos (111) e <110>, com objetivo de certificar a

não mudança do espectro. Portanto, podemos dizer Que exist.e uma grande

probabilidade do ion Cu+ estar em posição fora de centro, Quando este se encontra

em pr~sença do OCN-. No capitulo V e VI são oferecidas maiores discussões em

relação a esse aspecto, junt.amente com os resultados de ITC.
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As medidas de absorção ótica com luz polarizada t.ambémforam feitas, com o

mesmo procedimento, para est.e cristal e o Que podemos dizer é Que não há nenhuma

modificação no espectro de absorção em relação ao encont.rado com luz não

polarizada (figura 25).

IV4 - Espectro de absorção atômica para detecta.r a presença do át.omo de

'Cu na superfície da amostra de KCI + 1% CuCI.

Est.a técnica t.eve como objetivo detectar a presença do átomo de eu na

superfície da amostra de KCl, após eliminar a banda de absorção desta impureza em

260 nm <Amostra-i). Também foi feita uma medida de absorção atBrnica com a

amostra-2 de KCl + i% CuCl, cuja banda de absorção estava presente. O intuito

dest.a última medida foi compará-Ia com o resultado da amostra-i, para obter

melhores conclusões.

O espectro de absorção atBmico foi feito no espectrofotBmetro de absorção

atBmica 240 Mark 2. Os resultados são apresentados nos itens abaixo.

o espectro de absorção ótica dest.a amostra apresenta uma banda em 260 nm

e também, através da medida de absorção atBmica, foi abservada a presença de Cu.

A massa para esta amostra está em torno de 0,6332 g, possuindo uma concentração

de 3,94 x 10i7 cm-3, calculada através da figura 16, utilizando a expressão 3.

Esta amostra foi dissolvida em 100 ml de água e, em seguida, foi observado o

espectro de absorção atômica, Que apresentou um resultado de 0,02, correspondente

à intensidade de absorção at8mica, coincidindo com a própria sensibilidade do

aparelho.



A massa para esta amostra está em torno de aproximadamente 0,1244 g,

possuindo uma concent.ração de 2,19 x 1017 cm-3.

Após o t.ratamento térmico, correspondent.e à curva (f) da mesma figura 15, a

amostra foi dissolvida em água com um volume de 50 ml e, em seguida, foi medido o

espect.ro de absorção atômica. O resultado não apresentou Cu. A sensibilidade do

aparelho, como já mencionada anteriorment.e, é de 0,02 de absorção.

O que esperávamos é que o átomo de Cu estivesse na superfície da amostra,

mas, pelas medidas de absor'ção at.ômica, isso não foi confirmado. Para uma

concentração de aproximadamente 2,19 x 1017 cm-3 corresponderia uma absorção de

0,017, que seria sensível ao aparelho. Para este t.ipo de cálculo, foi utilizada a

relação de Que 1 ppm eQuivale a 1 mg/litro.

O Que podemos concluir pelo resultado obtido da amostra-l, através da

técnica de absorção ótica, (na Qual desaparece a curva de ITC), e pela técnica de

absorção atômica, (em Que não detectamos absorção), o lon Cu+ sai da rede de KCl

em forma de Cuo, não se alojando na superfície do cristal. Desta maneira, surge o

problema de balanço de cargas, o qual "a prior i " não tem uma explicação. Um

outro delalhe import.ante a ser mencionado é Que, Quando fizemos os t.ratamentos

térmicos com o objetivo de anular a banda de absorção em 260 nm, a superflcie da

amostra estava avermelhada logo após a sua retirada do forno, voltando, a seguir,



CAPíTU..O V

As amostras foram clivadas no plano <10m e polidas com uma espessura

média de 0,09 cm. Em seguida, foi observado o espectro de absorç:ão no U.v. e I.v.,

para cada amostra em estudo, com o objetivo de obter a concentração de cada

impureza. Logo depois, fizeram-se eletrodos nas amostras usando tinta prata. Para

um melhor contato térmico e elétrico, foram colocadas duas folhas de índio em

contato com os eletrodos de prata.

Para obter as medidas de ITC, a amostra foi colocada no criostato (figura

14) e polarizada com uma voltagem Vp <fonte de alta tensão de 10 KV) a uma

temperatura Tp, por um tempo da ordem de 20 minutos, e então, resfriada até uma

temperatura de aproximadamente de 20 K usando Hélio Üouido. O campo elétrico foi

desligado, corlectando-se assim, o eletrêmetro digital 615 marca "Keithley

Instruments" ao criostato, medindo-se a corrente de despolarizaç:ão com

aouecimento da amostra através de uma resistência para 170 W e 220 V, sendo

usada apenas uma tensão em torno de 27 V. A temperatura na amostra foi lida,

ponto a ponto, através de um multlmetro 3465 A de marca "Hewlett-Packard", o Qual

o termopar (Cromel e Constantan) foi conectado. Paralelamente foi obtido o gráfico

da corrente de despolarizaç:ão em função do tempo, num registrador x versus t de

marca ECB (Equipamentos Cientlficos do Brasil).

As medidas de ITC foram observadas em amostras de KCl + 1% CuCl, KCl +

1% KOCN, KCl + 1% KOCN+ 1% CuCl e KCl + 1~~KCN+ 1% CuCl e os resultados

para cada uma delas são mostrados nos itens seguintes.

"v 1 - Resultados de rrc para as amostras 1 e 2 do KCl + 1% CuCl, com

tratament.o térmico POr' 5 minutos a 620 °e.
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As medidas de ITC para obtenção da energia de ativação (EaI), temperatura

de pico (Tm*), constante de tempo (TO*) e o momento de dipolo (p), foram feitas com

amostra-1 e amostra-2 de KCl + 1% CuCl. A concentração de dipolos (Nd) foi obtida

pela expressão 3, utilizando a curva de absorçao do lon de Cu+ em 260 nm. Os

valores usados para medidas de ITC, de ambas amostras, são mostrados na Tabela

AMOSTRA - 1

e <em) (0,115 ± 0,003) A (cm2) (1,2 ± 0,1)

Ep <V/em) <12.174 ± 870> VpM (1.400 ± 100>

Nd (cm-~ (5,1 ± 0,6) x 1017

Medida 1 Medida 2

Tp 00 111,0 ± 0,5 108,0 ± 0,5

b <KIseg) 0,042 0,057

AMOSTRA - 2

e (em) (0,105 ± 0,003> A <cm2) (1,5± 0,1)

Nd (cm-~ (7,3 ± 0,8) x 1017

/ 1 2 3 4
I

VpM 1.400 ± 100 1.600 ± 100 1.800 ± 100 2.200 ± 100

Tp (J() 98,0 ± 0,5 102,0 ± 0,5 101,8 ± 0,5 104,7 + 0,5

b <K/seg) 0,015 0,017 0,016 0,015
--- ~-



alguma mudan9a na posi9ão do pico de ITC quando estão presentes Cu+ e OCN-.•

t.ambémcomo, Cu+ e CN- no cristal de KCI e compara-Ia com a dos picos de Cu+ e

OCN- diluidos na rede de KCl. O valor médio de Tm* para seis medidas de ITC do

TABELA V - Valores médios da energia de ativa9ão (Ea*>, constante de tempo (7"0*)'

temperatura de pico <Tm*) e momentode dipolo (p) para KCI + 1% CuCl.

-* . o
Ea ~ <0,157 ± 0,009) eV p ~ (1,5 ± 0,4) eA

-* ~ (4 ± 1) x 10-13 seg Tm*~ (56 ± 1>'To
-<._-_._--
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<t.ransição 00°0 -+ 00°1) e para a molécula isotópica (18012C14N-), cujos picos,

deviclo ao mod,:).longitudinal as simétrico, sit.uam-se em 2.170 cm-1 e 2.162 em-i. Os
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FIGURA 41. - Espect.ro de absorção no l.V., para medidas de ITC, da amostra de KCl

+ 1% KOCN, com tratament.o térmico de 5 minutos a 620°C.

- -1Resolução ~ 1,0 cm



Hedida-1 Hedida-2

Tp <K> 108,2 ± 0,5 112,4 ± 0,5

VpM 1.600 ± 100 1.400 ± 100

b <K/seg) 0,043 0,045

e <em> (0,050 ± 0,003)
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o valor médio da energia de ativação (EaI), const.ant.e de tempo ('To I),

moment·o de dipolo (p) e temperatura de pico <Tm*), são dados na Tabela VII.

TABELA VU - Valores médios da energia de at.ivação (EaI), constante de tempo ('To *)

e momento de dipolo (p) e temperatura de pico (TmI) para a amostra de KCI + 1%

Ea· ~ (0,144 ± 0,009) eV

• 12 -1lia ~ (2,2 ± 0,1) x 10 seg

o
ii ~<0.12 ± 0,02) eA

-.Ea ~ (0,150 ± 0,009) eV

o
ii ~(0,10 ± 0,01> eA



. Qp (Ea) ( 11m = 'To exp - k T exp - b-'To

F = _1_ OOJdE{eXp{_E__ - E_a __(E_- _Ea_)2) x exp(-_i JT(exp( __E )_exp{ __Ea ))dT')}
w.f;t k T W2 b'To' k T' . k T',

O O

. Ir'- Nd «E - Ea)2 )
n u:J = w-.f;t-"" exp - --W-2--

.1
3
m = im eXP{1 + Eka (Ti

m
_ 1) _ T2 (1 _ 2 k T) exp(Ea (..1.. _ 1)} _ 2 k Tm}

. T Tm2 Ea K Tm T Ea



m
i <T) = L ij (T)

j=i

m
Erro = L ([ie(T) - it (T) J2).;

;=1

polarização da curva teórica (Qpt) está em torno de 1%.. o Que indica um bom ajuste.

molécula i8nica (16012Ci4N-) e a curva 2 como sendo devida à molécula isotópica

(18012C14N-), Podemos observar Que a energia de ativação (Ea*), contante de temOI:!

("'0*) e o moment.o de dioolo (o) de ambas as curvas est.ão dentro do erro

experimental. O Que oode estar ocontecendo, diferindo uma molécula da outra, é a

f'1~eQuência vibr.3ciol1al do íon molecular, aOI~oximadamente igual à IJo*. A molécula



vibracional Que a molécula (16012C14N-). Apesar dos resultados obtidos, em ambas,

estarem dentro do erro experimental (veja Tabela VII>.Desta maneira, a frequência

(vo I) está relacionada indiretamente com a massa do ion. Portanto, Quanto maior a

massa do íon, menor é a sua freQuência de vibração.

absorção ·no infravermelho indicando a presença de aglomerados, e também temos

Que, para uma concentração de 7,85 x 1019 cm-3 (isótopos (16012C14N-> mais

(18012C14N-», existe 1 OCN-em um grupo de 51 células unitárias, na rede de KCl.

CuCl é sensivel ao tratamento térmico, ou seja, a curva de absorção no U.V.

diminui com o tratamento térmico. O mesmo acontece com o espectro de absorção da

impureza OCN-em 2.170 cm-1 (transição 00°0 -+ 00°1) e 2.158 cm-1 (transição 0110 -+

011!>, sendo ambos devidos ao modo longitudinal assimétrico da molécula

(160!2C14N-). Não aparecendo isólopos. Aproveitando este tipo 'de comportamento,



por 2 minutos a 620°C, observando em seguida, o espectro de absorção no I.V.

(2.100 a 2.200 em-i) e no U.V. <190 a 330 nm), onde obtemos a concentração de OCN-

<2.170 em-i) e a concentração de lons Cu+ em 260 nm. Estes espectros são

A concentração de OCN-, considerando o pico em 2.170 cm-1 (figura 43), foi

Pa.ra o cálculo da concentração de lons Cu+I foi considerada a banda em 260
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FIGURA 43. - Espectro de absorção no LV. para medidas de (TC, da amostra de KCl +
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FIGURA 44 - Espectro de absorção no UV.,. para medidas de ITC da amostra de KCl +

1% KOCN + 1% CuCl, com tratamento t.érmico por 2 minutos a 620°C.
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TA~ ~ - Dados experimentais para obtenção da curva de ITC da amostra de

KCl + 1% KOCN+ 1% CuCl com trat.ament.o t.érmico a 620°C por 2 minutos.

1 2 3

Tp <K> 119,0 ± O,S 119,0 ± O,S 118,0 ± 0,5

Vp (V> 1.000 ± iOO 1.200 ± iDO 1.600 ± 100

b <KIseg) 0,038 ± 0,001 0,039 ± O,OOi 0,043 ± 0,003

e<cm) (0,055 ± 0,003)

A <cm2
) (0,70 ± 0,08)

-- --

obtemos a concentração de OCN- (figura 46), utilizando a expressão (4), e também, a

conc.entração de tons Cu+ (figura 47) (banda em 260 nm), utilizando a expressão (3L

Os resultados são mostrados abaixo:

A concentração da molécula iônica i6012Ci4N- (2170 cm-1) é de:

i7 -3Nd ::l:: (6,i ± 0,5) x iO em



TABELA DC- Dados experimentais para obtenção da curva de ITC para KCI + 1%

KOCN+ 1% CuCl com tratamento térmico a 620°C por mais 10 minutos.

As figuras 46, 47 e 48 mostram os espectros de absorção no I.V., no U.V. e a

Os valores médios da energia de ativação (Eal), constante de tempo <:rol) e

temperatura de pico (f mI) para a amostra de KCI + 1% KOCN + 1% CuCl são

TABELA X - Valores médios da energia de ativação (Ea I), constante de tempo (To.) e

temperatura de pico <fmI), para a amostra de KCI + 1% KOCN+ 1% CuCl.

CuRvA 1 OJRVA 2

-* ~(O,16 ± 0,01) eV -.Ei( Ea ~ (0,17 ± 0,01) eV

To· ~(3 ± 1) x 10 -14 seg TO· ~ (3,3 ± 0,9) x 10-14 seg

- . - .Tm ~(54,3 ± 0,6) K Tm ~ <56,6 ± 0,5) K
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FlGURA 46 - Espectro de a.bsorção no I.V., para medidas de ITC da amostra de KCl +

1% KOCN + 1% CuCl, com tratamento térmico por mais 10 minutos a 620°C.



FIGURA 47 - Espectro de absorção no U.V., para. medidas de ITC de KCl + 1% KOCN

+ 1% CuCl, com tratament.o térmico por mais 10 mim.ltos a 620 oCo

o
230



2.4 82

2.2

2

1.8

1.6

1.4

1.2

o
•••••

ITe do cristal de Kel + 1% KOCt-I, aparecem duas curvas de ITe. Tais curvas foram

atribuidas à moléclJla (16012e14N-) (curva 1) e à molécula isotópica (18012e14N-),

Que, no espectro de absorção deste cristal aparecem apenas dois picos (2.170 e

2.158 em-i), os Quais são referentes à molécula (160i2e14N-), com transições (00°0



ligado a um OCN-.Desta maneira, a concentração de OCN- perturbado é igual a

o
p (arva 1) ~ (0,09 ± 0.01) eA

o
p (Ctrva 2> ~ <0,19 ± 0,03) eA



Cu+ em centro, deveríamos observar uma diferença no número de picos Quando

CuCl. Esta diferença não é observada em nossos espectros de absorção, indicando

uma grande probabilidade do íon Cu+ est.ar fora de centro. Veia item (IV3 3.2).

do erro experimental encontrado para KCl + 1% KOCN, referente à curva 1

(16012C14N-). POI~tanto, é coerente admitirmos Que a curva 1 seja do OCN- não

A concentração de Cu+ perturbado é dada por:

t\t ~ (1,35 ± 0,08) x 1018 cm-3

o
p (ClrVa 1) ~ <0,09 ± 0,01) eA

o
p (curva 2> ~ <0,19 ± 0,03) eA



2
. Nd p Vp A 1 (Ea ) ( 2 k Tm)l(T) = 3 e k Tp ~ exp - k-T exp -1 + E"0'" m a

•Ea ~ 0,147 eV

""0·~ 4,0 x 10-13 seg



Nesta possibilidade consideramos Que a curva de absorção em 260 nm seja

uma mistura de Cu+ perturbado e Cu+ não perturbado.

o
p ~ (1,5 ± 0,4) eA

Então, a ~oncentração de Cu+ perturbado é:

acontecendo, poderíamos observar mudança na curva de absorção, Quanto ao número

concentração de ions Cu+ para a curva de absorção ótica no U.V. em 260 nm é;

~ (1,35 ± 0,08) x 1018 cm-3

Nd <+ 10 minutos) ~ (0,61 ± 0,05) x 1018 cm-3



No espectro de absoryâo no infravermelho também houve uma diminuiyâo na

densidade ótica dos picos em 2.170 em-1. A concentrayâo de OCN- para o primeiro

~ <+ 10 minutos> ~ (3,9 ± 0,2) x 1019 cm-3

-12~1 ~ (3,0 ± 0,1) x 10 C

-13~2 ~ (4,2 ± 0,2) x 10 C

-12~1 ~ (2,4 ± 0,1) x 10 C

Clpz ~ <2,3 ± 0,1) x 10-13 C

perturbado considerando, desta maneira, Que a curva de absoryâo de 260 nm seja

devida ao Cu+ perturbado. Outras técnicas, para observarmos a perturbayâo do ion

Cu+, serão levantadas no capitulo VI.



Neste item, tentamos encontrar alguma modificação na energia de ativação,

temperatura de pico e momento de dipolo, indicando nos a perturbação do íon Cu+

devida ao CN-. Como foi visto no capitulo 11,a molécula i8nica CN- se orienta

rapidamente via tunelamento, com uma energia de 1,49 x 10-4 eV, em uma temperatura

de 2K, e uma freQuªncia de saltos (Llo) maior Que 109 seg-1. Portanto, a perturbação

do íon Cu+ deverá ser observada pela modificação existente nos resultados

experimentais deste íon, tanto na técnica de ITC como também na absorção ótica. A

observação da perturbação do Cu+, devido ao CN- torna-se um pouco difícil, pois

intencional a molécula i8nica OCN-, a Qual inlerage com o Cu+ e Que neste cristal

apresenta-se com alta concentração (•....1019 cm-3).

A concentração de Cu+ em 260 nm é de:

19 -3Nd ~ (8,29 ± 0,06) x 10 cm

~'
A área dos eletros é de: A ~ (1,0 ± 0,1) cm2



Vp M (± 100> Tp 00 (± 0,5) b (K/seg)

400 92,8 0,051

600 93,0 0,048

800 93,6 0,053

1000 93,6 0,052

1200 93,6 0,053

1400 93,7 0,051

1600 93,7 0,049

1800 93,7 0,051

2000 93,6 0,052

Os valores médios da energia de ativação (Ea*), const.ant.e de tempo (TO *) e

temperatura de pico (Tm*) pal~a a amostra de KCI + i% KCN + 1% CuCI são dados na

TABELA xn - Valores médios da energia de ativação (Ea*\ constante de tempo (TO*) •

aJRVA 1 CURVA2

Ea· ~ <0,159 ± 0,008) eV -.Ea ~ (0,165 ± 0,009) eV-. ~ <3 ± 1) x 10-14 -. ~ <5 ± 1) x 10-14 seg"'0 seg "'0

Tm ~ (53,3 ± 0.5) K . Tm ~ <56,1 ± 0,5) K
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vimos pelo espectro de absorção, existem picos sobre a banda de absorção do ct-J-

(região do LV'>, os Quais foram atribuldos a aglomerados de OCN-, podendo

1%CuCl. Portanto, tanto para esta técnica experimental Quanto a da absorção ótica

não foi possivel detectar com certeza o acoolamento do CN- com o íon Cu+,



oristal seja melhorado de tal maneira Que a concentração de OCN-seia altamente,



CAPíTLLO V I

Neste capitulo apresentamos tabelas e figuras com os resultados obtidos

para as cinco amostras estudadas. A Tabela XIII mostra os picos de absorção na

região do U.V., para as cinco amostras estudadas, em temperatura ambiente ..

temperatura próxima de nitrog@nio Üquido e próxima de hélio liquido. É nesta

região que encontramos maior evidência da pertur'bação do Cu+ devido ao OCN- e

da provável perturbação do Cu+ devido ao CN-. A região do LV. não apresenta

evidências dos OCN- e CN- perturbados. A Tabela XIVmostra os valores médios da

energia de ativação <Ea*), constante de tempo <7fo*), temperatura de pico <Tmll) e

momento de dipolo <p), para as amostras de KCl + 1% CuCl, KCl + 1% KOCN, KCl +

1% KOCN+ 1% CuCl e KCl + 1% KCN+ 1% CuCl.

Na Tabela XIII..os traços r'epresentam a tendência dos picos permanescerem

constante~ com a temperatura e as flechas a tendência desses mudarem com a

temperatura. A notação N.T.P. signHica "não tem picos".

Neste capitulo é dada a conclusão de nosso trabalho quanto o acoplamento

do Cu+ - OCN- e Cu+ - CN-, a importância do procedimento de vários tratamentos

térmicos' e um balanço geral das duas técnicas utilizadas para verHicar a

existência deste acoplamento.



TABELA XlII - Relação dos valores dos picos no U.V., para as amostras de KCl +

1% CuCl, KCl + 1% KCN, KCl + 1% KOCN, KCl + 1% KOCN + 1% CuCl e KCl + 1%

KCN + 1% CuCl, em T.A., T.PN.L. e T.P.H.L.

Amostras }.(rwn)

TA. TP.NL. TP.HL

KCl + 1% CuCl 260 - 260 - 260

KCl + 1% KOCN N.T.P. N.T.P. N.T.P.

KCI + 1% I(CN N.T.P. N.T.P. N.T.P.

KCl + 1% KOCN +1% CuCl 210 - 210 - 210

228 - 228 - 229

242 - 242 -+ 244

252 ....• 255 -+ 257

260 - 260 - 260

N.T.P. •... 280 •... 280

KCl + 1% KCN + 1% CuCl 210 - 210 - 210

228 - 228 - 228

242 - 242 ....• 244

252 ....• 255 ....• 257

260 - 260 - 260

290 •... 280 .... 280

N.T.P. siguinifica' não tem pico

re';lião.



TABELA XIV - Result.ados de ITC para as amost.ras de KCl + 1% CuCl. KCl + 1%

Ea• (eV) - •. (seg)
Tm• 00

o
"'0 p(eA)

CURVA 1

KCl + 1% CuCl <0,157±0.OO9) (4±1)x10-13 (56±1) (1,5±0,4)

KCI + 1r. KOCN (0,144 ±O,OO9) (4,6±O,6)x10-13 (53±1) <O,12±O,02)

KCl + 1% KOCN + 1% CuC <O,16±O,Ol) (3±1)x10-14 (54,3±O,6) <O,09±O,Ol)

KCI + 1% KCN + 1% CuCI <0,159±O,OOS) (3±1>Xl0-14 (53,3±O,5) (0,16 ±O,O2)

CURVA 2

KCl + 1% CuCl NT.P. N.T.P. N.T.P. N.T.P.

KCI + 1% KOCN <O,150±O,OO9) (5,O±O,S)x10-13 (55±1) <O.10±O,Oi)

KCI + 1% KOCN + 1% CuCl (0,17±O,O1) <3,3±O,9)xl0-14 (56,6±O,5) <O,19±O,O3>

KCI + 1% KCN + 1% CuCl (Q,165±O,QQ9) (5±1)x10-14 (56,1±O,5) N.C.
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novas bandas são at.ribuídas à pert.urbação do Cu+ devido ao OCN-. O lon Cu+

possui uma banda em aproximadamente 260 nm (3d10 - 3d94s). Quando a rede de KCl

é impurificada com ions do t.ipo OCN- e Cu+, exist.e uma t.endência do ion Cu+ ficar

próximo ao OCN-, havendo uma abertura do nivel 3d94s e aparecendo, ent.ão bandas

à pert.urbação do Cu+ pelo OCN-. Em medidas de absorção a baixa t.emperatura,

observamos um deslocamento das bandas na região do U.V., sendo est.e atribuído a

dificultando a obt.enção de result.ados mais precisos para a análise dest.e

acoplament.o. O Que fizemos foi expor várias possibilidades (Capit.ulo V, item 3) e

eleger a mais provável, analisando o moment.ode dipolo e relacionando a diminuição

.da concentração de íons Cu+, também como, a concent.ração de OCN-, conseQuência



Quant.o a análise das duas curvas, através da energia de at.ivação <Ea*) e

temperatura de pico (fm.), considerando esta possibilidade, observamos Que, para a

curva 1, a energia de a~ivação do OCN- em presença do Cu+ é de (0,16 ± 0,01) eV e

a energia de ativação do OCN- diluldo na rede de KCl é de (0,144 ± 0,009> eV,

temperat.uras de pico <1'm·) para ambas amostras, pois, como podemos observar na

Se considerássemos a curva 1 com? sendo OCN- pert.urbado <Nd !:!:! 1.35 x

1018 cm-3), t.erÍamos Que observar a curva de ITC para o OCN- não perturbado,

sendo Que a sua concentração est.á em torno de 4,9 x 1019 cm-3. Portanto, est.a

Quanto à curva 2, observamos Que a energia de ativação (Ea·) e a

- * +temperat.ura de pico (Tm ) do Cu em presença do OCN- na rede de KCl estão em

t.orno de <0.17 ± 0,01) eV e <56,6 ± 0,5) K. A energia de at.ivação <Ea*) e a

temperatura de pico <1'm·) do Cu+, diluldo na rede de KCI são de (0,157 ± 0,009) eV

Que a curva 1 seja do OCN- não pert.urbado e a curva 2 o lon Cu+ perturbado,

o
vimos Que o momento de dipolo para curva 1 é de <0,09 ± 0.01) eA, estando este

dent.ro do erro experimental se comparado com o momento de dipolo do OCN- diluído

o
na rede de KCl, cujo valor encontrado é de (0,12 ± 0,02) eA. Para a curva 2, temos

Que o valor do momento de dipolo do lon Cu+ perturbado pelo OCN- na rede de KCI,

é de (0.19 ± 0.(J3) e~, com um valor 87X menor Que o do moment.ode dipolo do Cu+
• o .

diluido na rede de KCI, que é de (1.5 ± 0.4) eA. Est.a diminuição pode ser possivel



aumento na energia de ativa.ção do ion Cu+. Isto é explicado pelo fato de que, com a

0,022 eV, o que corresponderia a um aumento na energia de ativação do ion Cu+.

ECl



intensional o OCN-, sendo também estudada em presença do íon Cu+, e como podemos

observar no item anterior, existe a perturbação do Cu+ devida ao OCN-.

amost.ra de KCl + 1% KOCN + 1% CuCI, ou seja, apresenta os mesmos picos de

absorção na região do V.V. (veja Tabela§ indicando, assim Que o ion Cu+ ligado

ao OCN- e o Cu+ ligado ao CN- apresentam o mesmo tipo de simetria. A única

2,1 mm2/K) do Que para a amostra de KCl + 1% KOCN + 1% CuCl (-0,9 mm2/K>' Assim,

há indlcios de Que o Cu+ seja pertubado pelo CN-, Quando as tr@s impurezas (Cu+,

VI 3 - Análise das técnicas de absorção ótica e rrc, para a caracterização

do aCoPlamento Cu + e QCN+, como t.ambém Cu + e CN"".



Podemos dizer Que tanto a técnica de absorção ótica como a de IrC nos

propiciaram a observação de pares de Cu+- OCN-, dando-nos informações d3.S

posições dos picos, o valor da energia de ativação, constante de tempo e momento

de dipolo, podendo ainda mais nos ofereoer o tipo de comportamento da força do

osoilador em função da temperat.ura.

Para o oaso da observação de aooplamento do Cu+ e CN-, houve uma oerta

difiouldade, pois os result.ados experimentais para ambas as técnioas são muito

semelhantes, e para obtermos resultados mais oonoretos seria necessário mais um

outro tipo de técnica, como, por exemplo, a de luminesoência, em Que veriamos a

provável emissão do CN-, excit.ado pela t.ransferência de energia do ion Cu+.

VI 4 - Importância das medidas de absorção, na região do LV. e U.V .• das

amostras de KCl + 1% CuCl, KCl + 1% KCN, KCl + 1% Kcx:N, KCl + 1% KOCN + 1%

CuCl e KCl + 1% KCN+ 1% CuCl, apÓs vários t.ratamentos térmicos.

Com as medidas de absorção ótica na região do u.v. e LV., após vários

tratamentos térmicos, observamos, na região do U.V., a salda do Cu da amostra de

KCl + 1% CuCl, possuindo este mesmo tipo de comportamento Quando temos Cu+

ligado ao OCN- e Cu+ liga.do ao CN-. Para a região do l.V. podemos identificar os

picos sobre a curva do CN-, os Quais são atribuldos à aglomerados de 16012C14N-.

- Nós conhecemos o comportamento do t.empo de relaxação em função da

temperatura at.ravés dos ITC's. Sugerimos, então.. observar oticamente esse

comportamento de relaxação, at.ravés da aplicação de um campo elétrico, isto é,

observar o dicroismo induzido por campo elétrico em função da t.emperatura, para

os cristais de KCl + 1% KOCN+ 1% CuCl e KCI + 1% KCN+ 1% CuCl.



- Observação da emissão do ion molecular CN- bombeando Cu+ em t.orno de

260 nm, para o cristal de KCl + 1% KCN+ 1% CuCl.

Observação da relaxação do 10n Cu+ no estado excitado, para os cristais

de KCl + 1% KOCN+ 1% CuCl e KCl + 1% KCN+ 1% CuCl.

- Determinação do comportamento da força do oscilador, observando a curva

de absorção na região do L1.V. em função da temperatura.

- Observação d.3.mobilidade do 10n Cu+ em função da temperatura, aplicando

a técnica de fotocondLltividade.

Através do ITC e excitando certas' bandas, podemos provocar uma

depopulação de dipolos Que poderiam ser correlacionados com as bandas de

absorção.



o estado 3d9 4s, possui momento angular L = 2 e momento de spin S = i para

TABELA Ai - Momento angular L e momento de spin S para 3d9 4s.

Para o grupo 0h' L=2 corr'esponde ao O2+ [28J. Assim D2+ se abre como:

Ao deslocar o ion Cu+ para posição fora de centro, ou seja, na direção <li!},

.3 simetria do ion p.3ssa a ser C.-.V' Desta maneira D2+ se abre como:.,j



direção Z -+ p':Jlarização 55° (3 picos)

direcão y -+ polarização 1450 (5 picos)



direção x -t polarização 0° <5picos)

direção Y -t polarização 90° <5picos)



Cálculo dos niveis de energia do ion eu+, em presença do OCN"".na rede de KCl

o ion livre Cu+ apresenta uma transiç:ão proibida, do nível 3diD para o nível

3d9 4s. Quando o íon é colocado no cristal, no caso KCl, ele está submetido a uma

simetria 0h' com momento angular L=2. Pela referência (28], O2+ se abre como:

Com a presença do OCN-,considerando o Cu+ em centro, este passa à ter uma

simetria C~V' Oe.sta maneira, O2+ se abre como:

Com a perturbaç:ão spin-órbita, tem-se que: para 8=1, no grupo C4V' D/ se



Para cálculos em teoria de grupo, consideramos o íon Cu+ como um vizinho

mais próximo OCN-.Temosentão:

dire9ão Z -+ polariza9ão 0° (2 transições)

direção x -+ polariza9ão 0°

<:fireçãoY -+ polarização 90° (5 transições)

Estes cálculos foram feitos até a interação spin-órbita. Como Cu+ fora de

centro, há uma Quebra total de simetria e, desta maneira, todas as transições são

permitidas.



Cálculo da energia de int.eração do íon Cu+-OCN"". e também Cu+- CN"". na

Neste ap@ndice determinamos a energia de interaç;ão dipolar entre dois OCN-

para o cristal de KCl + 1% KOCN,entre o ion Cu+ e OCN- para KCl + l%KOCN+ 1%

(P2 • n2) - (P1

r3

Ai = vetor unitário na direç;ão dos dipolos.

o
·r = 8,88 A

D1 = D2 = 0,09 e~ = 1,44 x 10-28 C cm



1 C: Q:! 8,9874 x 109 N
m

i J Q:! 1,6 x 10i9 eV

-iEin ~ 0,002 eV Q:! 14 em

o
r ~ 3,08 "A

P1 ~ 0,09 e~ Q:! i,44 x iO·30 Cm P2 ~ 0,i9 e~ Q:! 3,04 x iO-30 Cm

V -1Ein ~ 0,022 e Q:! 174 em

c) Energia de int.eração entre o lon eu+ e a-t na rede de Ktl.

o
r ~ 3,07 A

P1 ~ 0,21 e~ Q:! 3,36 x 10.30 em Pz ~ 0,19 e~ Q:! 3,04 x iO·30 em

-1Ein ~ 0,042 eV Q:! 338 em



d> Cálculo da corrente máximade desPOlarização para o caso da interação

entre dois QCN-,ligados ao 10n eu+.

A concentração de Íon de Cu+ é de 1,35 x 1018 cm-3 (figura 44). Portanto, a

concentração de OCN-é de 2,70 x 1018 crn-3. Os dados restantes estão relacionados

•Ea ~ 0,147 eV
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