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VIII

RESUMO

utilizando a técnica de ataQUe QUÍmico e microdureza

realizamos um estudo sistemático dos defeitos estruturais e da microplasticidade

em mOrlocristais pertencentes ao sistema <BSCC) e em monocristais de Lit-lJOs.

Desenvolvemos uma solução apropriada com HN03 e H:zO nas proporções de
iml:3Omldurante 20 segundos para o ataQUeQUÍmicodos compostos do sistema BSCC

e revelamos padrões de defeitos estruturais como deslocações, terraceos
(terraceds) e agrupamentos <bunchs). Além disso fizemos uma tentativa de

ident.ificar a composição real destes compostos usando as técnicas de microscopia

ótica, difração de raio-x, Laue, fluorescência de raio-x, medidas ~ r'Psistividade,
microdureza e ataque QUÍmico.O comportamento plástico/frágll dos cristais de
Niobato de Útio foi estudado nos planos (00 ..1), (01.4) e (01.0>. Analisamos também

a distribuição das deslocaç:ões em torno das deformações plásticas produzidas por

indentaÇÕe5 de uma ponta Vickers nas superfíCies de pÓlos de dornlnios positivo e
negativo sobre plano (OO.D. Alguns desses resultados, como no caso da revelação
de defeitos estruturais e microdureza dos compostos do sistema BSCC, podem ser
considerados inéditos. Os cristais de niobato de litio crescidos em nossos

laboratorios, mostraram um comportamento frágil isotropico não convencional para

esse composto, QUandosubmetidos a tratamentos térmicos.
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ABSTRACT

we used e~chino and micro~ndentation techniQues to

studv the structural defects. microplasticitv and microhardness

in Bi-Sr-Ca-Cu-O and LiNb03 sinQle crvstals. To revel structural

defects in Bi-Sr-Ca-Cu-O crvstals was developed a suitable

solution of HN03:H20 in the ratio 1:30. The results obtained

showed that there are patterns of structural defects as

dislocations. terraceds and bunches in these compounds. We also

did an attempt to identifv the actual compositions .of these

compounds using optical microscopy. X-ray diffraction. Laue

pattern. X-ray fluorescence, resistivitV. microhardness and

etching techniQues. In LiNb03 single crystals we analyzed the

dislocations distributions around the plastic deformations

produced by indentation experiments. The behaviour

plastic/fragile in LiNb03 crvstals was studied on three different

perpendicular directions: to the Z-axis, to the 128 V and to the

C01.0).

Some of these results. as the structural defects

revelation and the microhardness in Bi-Sr-Ca-Cu-O compounds as

well. was obtained at the first time. Also. unusual fragile

behaviour isotropic of LiNb03 qrown in our laboratory was found.
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I INTRODUÇÃO

o rápido desenvolvimento de novos materiais e a sua

importância tecnolÓgi.calevou os pesQUisadoresa criação de uma nova área de
conheciment.oderlOOlinadali ciência dos mat.eriais ". Comeste avanço t.ecnolÓgico,
tornou-se necessário um controle rigoroso das propriedades eletro-óticas,

piezoelétricas, piroelétricas, etc ... bem como as condições de oPerações destes
materiais, em gradientes térmicos, exposição a radiações, ambiente QUÍmico,
resistência a fratura, etc ... A grande variedade de ligas produzidas pela
metalurgia e os dispositivos avançados da microelet.rônicabastam,por si só, para
caracterizar o vasto campoda modernaciência dos materiasl:iJ.

As informações obtidas através dos defeitos estruturais e
microplasticidade não são somentede interesse intrlnsico, massão essênciais para
entender a influência do tratamento mecânico sobre estrut.uras e propriedades
elétricas e magnética~.A resposta dos materiais a testes mecânicosproporcionam
parâmetros para análise da transição ductillfrá9il, dureza, resistência a
propagaçao de trincas e deslizamentos preferênciais de planos atômico.A técnica
de a;;.aQueQUÍmicopermite a observação dos defeitos estruturais e proporciona
assim uma boa visualização da distribuição dos defeitos, dos sistemas de
deslizamentos(planose direção) e dos contornos de grãos.

A existência de defeitos tiPos deslocações permite QUe
materiais cristalinos sejam deformados mais facilmente. Assim as deslocações
POSsuemum papel fundamentalno estudo de deformação.A facilidade com QUeos
materiais podemser deformadosfoi a observação crucial QUelevou a descoberta
das deslocações. A partir da segunda década deste século a atornlstica e a
natureza periódica das substâncias cristalinas foram completamenteest.abe1ecida
através do uso de raio-x. De posse do conhecimentode QUeos cristais são
formados por um arranjo periÓdico dos átomos, POde-se facilmente calcular a

tensão de cisalhamentoproduzida na deformaçãoplástica dos cristais[2].
Nos últimos 15 anos o Grupo de Crescimentode Cristais do

DFCMtêm se dedicado à preparação de diversos materiais emsua forma cristalina.
Esta atividade tem permit.idoa preparação de inúmerosmateriais monocristalinose
um importante desenvolvimentode disoositivos utilizando estes monocristais corr>.Q
elemento ativo e passivo[3J. Dentro desta linha, está sempre presente a
necessidade de um estudo do comportalnentoflsico destes materiais. O objetivo
deste trabalho é estudar o comportamentoflsico de monocristais suoercondutor, do
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sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O,e do niobato de lltio ~), preparados nos laboratórios
do grupo de crescimento de cristais do DFCH-IFQSC.

II ASPECTOSTEÓRICOSSOBREFORMAÇÃOE REVELAÇÃODEDESLOCAÇÕES

II.i ORIGEMDASDESLOCAÇÕES

Para "Se entender os cristais em ter 'I1lOS dos átomos, dois
aspectos devem ser considerados: (1) a teoria do cristal perfeito e (2) a teoria

do cristal imperfeito. Chamamos de cristal perfeito QUando os átomos estão

arraniados numa forma regular e, de cristal imperfeito, QUando em peQUenaS

regiões os arranjos regulares são QUebradose alguns átomos não estão rodeados

uniformemente por seus vizinhos. Entre os vários tipos de i.mperfeições QUe
existem nos sólidos cristalinos, o mais importante, para estudo de seu

•...-••.•..--tamento plástico é a deslocaçãO[4J.

A teoria Que propos um modelo para o estudo das deslocações
iniciou-se em i934, QUando Tay1or, Orowan e Polanyi procuravam entender o

processo de deslizamento de planos atômicos em cristais e a propagação da
deformação plástica. Os principais fatores relativos ao desllzamento QUe
conduziram ao conceito de deslocação podemassim ser resumidos:

a) Umaparte do cristal desliza sobre a outra segundo uma direção caracterlstica
decorrente da natureza da estrutura cristalina.

b) O deslizamento inicia em um dado sistema (plano e direção) QUandoa componente
da tensão de cizalhamento segundo um plano atinge um valor critico. A direção de
deslizamento é QUasesempre um vetor de base da rede cristalina[5]. Para o caso

dos metais cfc, a direção é (iiO), para ccc é {iii} e para metais de estrutura

hexagonal a direção é (i1.0). Emcristais iÔnicos a direção de desllzamento segue
sempre a linha de ions de mesmacarga e é (iiO) para NaCl e LiF e (iDO> para CsCl.
c) O plano de deslizamento é.' na maioria dos casos, um plano de elevada densidade
atômica; CiiQ} em NaCl e CsCl, COOOi} eJTisistemas hexagonais, etc.

d) Impurezas e velocidade de deformação são alguns parâmetros Que afetam a
magnitude d-3 tensão decizalhamento nos cristais. Portanto, o deslizamento não

,-~._~--~--~----~--;-~.~

SERViÇO DE BIBLIOTECA E 1t'-lfORMAÇAO - IFe 'C:;
FlS!c,~,



03

ocorre de maneira uniforme, pois a tensão no plano não se distribui

uniformemente, principalmente devido a presença de vibrações térmicas e
impurezas. Alémdisso, a natureza das ligações entre os átomos garante uma certa
i.ndependência dos movimentos. Na realidade o QUeocorre é QUeo deslizamento

inicia num ponto ( ou pontos ) e se espalha pelo restante do plano. A linha de

contorno QUesepara a parte deslizada da QUepermaneceu inalterada é conhecida

como linha de deslocamento. Desta definição, conclui-se QUe uma linha
de deslocamento nunca pode terminar no interior do cristal; ou ela forma um anel

fechado, ou termina na superflcie livre do cristal, ou se liga com outra linha de
deslocamento.

A maicr fonte de deslocações origina-se das condições de
crescimento dos cristais. Billy e Pervúy estudaram os "et.ch pits", princialmente em

cristais de Ge e Si, e deram umaconsiderável contribuição na elucidação da origem

das deslocações em cristais crescidos por fusão, demonstrando QUea maioria das
deslocações resultam, não em COf ldensação dos defeitos de ponto, mas em

deformação plástica devido as tensões térmicas. Dash tambémdemonstrou QUeas

deslocações nos cristais são heranças deixadas pela semente, ou seja, muitas vezes
são uma conseQUênci.ado mal contato entre a semente e o material fundido ou

devido a sua orientação cristalográfica. Uma vez introduzidas no cristal as
deslocaçí5es se propagam e multiplicam-se comoconseQUênciada tensão t.érmica[6J.

II2 DESCRIçÃO DAS DESLOCAÇÕES

Emuma análise da superflcie de ummaterial verifica-se QUea

deslocação é de natureza um tanto complicada, mas podemos,no entanto considera
Ias comocomPOstade dois tipos básicos:

a) deslocações em cunha;

b) deslocações em hélice.
Uma deslocação em cunha, mostrada na figura 1, pode ser

descrita como um bloco de cristal onde um plano extra está inserido na parte

S1..JPerlOrcomo resultado do deslizamento na direção EA sobre o plano EADF.A
linha AD marca os contornos entre a região deslizada e não deslizada e

representa uma linha de deslocaç:ão. As deslocações em cunha são representadas

pelo slmbolo J.. e podem ser posit.ivas ou negativas <figura Z. Deslocação em
hélice é o resultado do deslocamento de uma porção do bloco cristalino, como
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mostrado na figura 3, onde o lado d.ir"ei.todo material é deslocado de uma unidade

para cima. Umdegrau será assim criado sobre a super-flcie, o Qual não se estende

através de toda ela, mas vai desde o plano até a borda do cristal. A linha DAé o

contorno entre a parte deslizada e não deslizada; este tiPo de deslocação e
representada por S.

c

VETOR DE
BURGERS-

Figura 1 - Deslocação em cunha numa rede cúbica simples.

(o)

111

(b)

Figura 2 - (a) deslocação positiva e (b) deslocação negativa.
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VETO R DE
BURGERS

Figura 3 - Deslocaç:ãoem hélice numarede cúbica simples.

Il.3 VETOR E CIRCUITODE BURGERS

Umadefinigão muito útil de uma deslocação pode ser dada em
termos do circuito de Burgers. O circuito de Burgers pode ser definido como um

caminho percorrido sobre QUalQuerplano do cristal, tomado ao longo de uma linha
ligando átomo a átomo de tal maneira QUe ele forme um ''loop'' fechado. Na

presenga de uma deslocação o caminho da linha correspondente ao circuito não
formará um "loop" fechado e o espaço necessário para fechar o circuito é definido

pela entidade matemática denominada './etc!,· de Bur·oe,·s d.3 deslocagão C1..Ü:i
definigão supõe um meio elástico continuo e é reoresentado por b, figura 4a. O

vetor de Burgers da deslocação em cunha é normal a linha de deslocação e e
oaralelo a linha de deslocaç:ão QUandoem hélice. Numcaso mais geral, o vetar de

Burgers faz um ângulo arbitrário com a linha de deslocação, de forma a possuir l.lm
caratér misto.. em hélice e em cunha, figura 4booNo entanto, o vetor de Burgers é

sempre o mesmoe independentemente da posição doo:ideslocaçãa. O vetar de Burgers
é fundamental na descrição das deslocações e pode-se afirmar q~e b está para o
campoelástico, assim comoE e B estão para o campoeletromagnético.
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ORIENTAÇÃO
CUNHA

VETOR (DESLOCAMENTO)

DE BURGERS ~ I ORIENTAÇÃO
MISTA

ORIENTAÇÃO
EM ESPIRAL

-
E

b
A B

\ \
D

C

a b

Figura 4. a) Representação de um circuito de Burgers ABCDE . A separação EAé o
~.Ietor de Burgers, b. b) carater misto em hélice e cunha.

11.4 CONTORNOS DE DOMÍNIOS COM PEQUENO ÂNGULO <C.DPA>

Um arranjo de deslocações relativamente simples fa."'ffiao
contorno entre dois planos cuja a orientação relativa pode ser descrita como uma

rotaç.ão de um ou dois graus em relação a uma direção comum.O contorno formado
pelo arranjo de deslocações em cunha mostrado na figura 5 representa a união
de dois cristais com orientações crist.alinas ligeiramente diferentes. Esta

configuração é observada em monocristais Que.. após sofrerem deformações.. são
submetidos a prolongados tratament.os t.érmicos. Outras configuraçi)es podemtambém
produzir C.DF.A., porém, o representadD pela figura 5 é mais Simples. A distância

d entre as deslocações no contorno é:

rl- b .-~!2
~ - 2 sen 9/2 - e
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Contornos de dotnÍnios com maiores valores de e são
observados em materiais policristalinos, porém, mesmoneste caso, podem ser

considerados como compostos de deslocações. Os CDP A. são divididos em
contornos coerentes e semi-coerenles como most.radona figtr'a 6. No caso de

contornos coerentes não existe interrupção das ligações de átomosou Íons sobre
o cruzamento de uma orientação para outra (figura 6a>.No entanto, o contorno
semi-coerente possui umasimples relação cristalográfica entre as duas regiões
(figura 06b).Tambémexiste o contorno incoerente, onde não existe nenhumarelação
cristalográfica entre as duas regiões e o contorno consiste de deslocações em
cunha e hélice, bemcomode deslocações mista. Esta configuração é conhecidacomo
contornos 'ie grão.

Figur'a 5. Conf iguraç.ão de contornos de dommios com peQUeno ângulo. b vetar de

Burgers, d distância entre duas deslocaç;ão e e ângulo do contorno.

I (111) PLANO

(o)

I
. (221) PLANO

I

(b)

Figura 6. Projeção de (a;'cont.ornocoerente e (b:'contorno semi-coerente
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n.5 MOVIMENTO TÉRMIco

Sob ativação térmica, uma linha de deslocação não pode mover

se como um todo, mas sua posição , ou configuração, vai mudando em virtude da
difusão de átomos ( ou vacâncias) para a linha. O movimentoé lento e dependente

da energia de ativação para migração dos defeitos POntuais e o deslocamento POde

deixar o plano de deslizamento original, buscando situações de menor energia. Sua

configurayão, na escala atômica, é a de uma linha Quebrada, onde cada " dente "
(jog ) pode ter até o valor de umparâmetra de r~e. Várias possibilidades teóricas
podemser consideradas ..conforme as faixas de temperaturas ou estados de tensões

considerados .. entretanto, o asPecto da fórmula da velocidade é, em geral, do
ti.p0['7 ,8.9J:

( U·.
V = F( u ) exp - IT 2

onde F( u ) é umà função QUedefine o estado de tensões elásticas, U é a energia

de ativação ..composta normalmente de dois termos.,U = Ucd + UdeI' sendo o primeiro
.:l energia de criação dos defeitos e a segunda de difusão dos defeitos puntuais.
Este tipo de movimentopermite a formaç:.ãodo CD-P.A.descrito no parágrafo n.4.

11.6 OBSERVAÇÃO DAS DESLOCAÇÕES

A utilizagão da microscopia ótica, eletrônica, campo iônico e

raio-x tem proporcionado muitas e',.Jidências com relação a existência das

deslocações <Para fazer uso das informagães destas técnicas conceitos básicos
fundamentais são necessárias). As técnica.s podemser dividid.:ls em cinco grupos:

(1) método de superfÍcie, no Qual o ponto de emergência de uma deslocação na
superfíCie é revelada.

(2) método de decoração, para examinar deslocação no volume de cristais
transoarente a luz.
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(3) a microscopia eletrônica de transmissão estuda deslocações em espécime
com 1000 - 1??oo Angstron de espessura.

(4) difração de raio-x, que revela os locais das deslocações por esoalhamento de
raio-x.

(5) a microscopia de campoiônico revela a posição individual dos átomos.

Será discutido com mais detalhes somente o método de SUPerfície, pois será útil no
decorrer deste trabalho.

fi.6.1 MÉTODO DE SUPERFÍCIE

Se um cristal contendo deslocações está sujeito a ummeio QUE!

remove átomos da superfície, a taxa de remoção de átomos em torno do ponto em

QUE! uma deslocação emerge na superfície pode ser diferente da taxa de remoção

do restante da matriz livre de deslocações. As diferenças nas taxas de remoções
originam-se de umaou mais propriedades das deslocaç:ães, tais como:

(1) Distorção da rede e campode tensão da deslocação;
(2) Geometria dos planos associados com uma deslocação em hélice, de tal modoQUE!

o processo inverso ao crescimento do cristal produz um buraco (Pits) na
superficie;

(3) Concentração de átomos de impureza numadeslocação mudandoa composição
Químicado material próximo a deslocação.

Assim, se a taxa de r~o é mais rápida no ponto em Que a

deslocação emerge na superfÍcie, buracos (PitSI serão formados nesta posição. Se
o processo é lento, montanhas {hillocks; serão então formados. A forma dos "pits" e

dos ''hillocks'' dependem do caráter da deslocação e, algumas vezes, é possível
distinguir entre deslocação em cunha e hélice e entre deslocação em cunha
positiva e negativa.

II.6.2 DISSOLUÇÃO E FORMAÇÃO DE MARCAS DE ATAQUE QUÍMICO.

O' ataQue Quimic-c preferencial é uma técnica poderosa

empregada no estudo das deslocaç:5es e de suas configurações, tornando

[SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇAO _ IfC ,;;
FlSICA
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pronunciada as marcas de ataQUe( etch pits ) ao redor do ponto onde umalinha de

deslocação emerge na superfície. As condições necessárias para uma formação
vislvel das marcas de ataQue estão nas pr'OPOI' 'ÇÕes adeQUadas de três taxas de

dissolução[10,11l. A primeira, a taxa de dissolução normal ,Vn, atua ao longo da

linha de deslocação e é normal à S1JPE!f"'fÍcie.A segunda, a taxa de dissolução

tangencial ou lateral, Vt., descreve a taxa de propagação sobre os degraus (sleps)

ao longo da superfície. Finalmente, a taxa, Vp, QUe descreve a dissolução (ou
polimento) da superfície em áreas livres de deslocaçães. Esta taxa tambémé normal
a superflcie. A figura 6 moslra como estas taxas estão dislribuidas na superfície

do material atacado. Os valores absolutos ~..as taxas de dissolução para um
cristal são governadas pela natureza e composição das soluções atacantes, bem
como, pelas condições, em geral, de temperatura e agitação mecânica. Impurezas
segregadas ao longo da linha de deslocação tambémafetam os valores de "h e Vt.

De acordo com Gross ( 1918 ), "0 esforço individual entre as
velocidades de dissoluções individuais ao longo das várias direções é o fator

decisivo para f~ção das marcas de ataQUe". Se a velocidade de dissolução ao
longo da superfície de umamarca de ataQUe, figura 7, for rotulada por Vf, então

dois casos devem ser considerados: Quando Vf» Vp, as marcas de ataQUe
serão produzidas, mas QUando Vf {{Vp , a superfície permanece praticamente lisa.

Assim um plano de um crislal comumataxa de dissolução máximaterá uma tendência
mÍnimapara formação de marcas de ataQUe. Por outro lado, planos com taxa de
dissolução mÍnima terão máxima tendência para formação das marcas de ataQUe.
Estes argumentos são válidos tanto para buracos (Pits) como para montanhas

(hillocks). Impurezas no atacante tambémapresentam grande efeito na formação das
marcas de ataQue, as Quais são essencialmente determinada pela razão entre a taxa

de dissolução lat.eral, Vt. , e a taxa de dissolução normal, Vn. Se a razão VuVn é
suficientemente peQuena as marcas de ataQUe resultante serão bem definidas. Um

bom atacante possui esta razão na ordem de 10. No entanto, a Qualidade de um

atacante pode ser melhorada através da mudança de Vn ou Vt. Para isso, um
método utilizado, por exemplopara diminuir Vt, é adicionar impurezas ao solvente.

Para o LiF, mostrou-se Que Vf depende muita da concentração de ferro diluído na

solução atacante e, para o NaCl mostrou-se Que o aumento da concentração de
CdC12numa solucão de álcool etllico 99.~·~ afetam a morfoloQÍa das marcas de
ataoueUOJ.
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I
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..L

Figura 7- As diferentes taxas de ataQues envolvidas na formação de uma
deslocação_
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m ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE DEFORMAÇÃO PLÁSTICAlFRÁGIL.

m.i DEFORMAÇÃO PLÁSTICA DOS CRISTAIS.

Todos os materiais deformam-se sob a ação de uma força
aplicada. No entanto, um mesmomaterial pode comportar-se de maneiras diferentes

sob a ação de uma força . Quando o material for submetido a ação de uma força e
ele se recupera completamente a sua forma e dimensão apÓs a retirada da da

mesma..dizemos QUeo material possui um comportamento perfeitamente elástico. Por

outro lado Quando o material não pode ser completamente recuperado apÓs a

retirada da força aplicada, dizemos QUeo material sofreu deformação plástica. O

limite da força na Qual a deformação desaparece completament-.eQUandoa força é
retirada, é chamada de força de restituição. Alguns materiais são capazes de
resistir somente a peQUenas deformações antes de se fraturaremi estes são
chamados de materiais frágeis. Outros, em contraste, são capazes de resistir a

grandes deformações plásticas antes de ocorrer a fratura e são chamados de
materiais dúcteis.

FRÁGEIS?

m2 PORQUE ALGUNS CPJST AIS sÃo PLÁSTICOS E OUTROS

Quando uma deslocação tem uma estrutura atôllÜca altamente
coerente com seu centro, a propriedade importante QUedetermina sua mobilidade é
a sua largura, (,) Se considerarmos a deslocacão como uma região de transição..
entre áreas deslizadas e não desliz.:id:LSnum conjunto de planos, então a largura

da deslocação é uma medida do QUanto estreito é esta transição ( figura 08).

Quando .;! transiç:ão ocorre dentro de um intervalo de um ou dois espaçamentos
atômicos a deslocação é considerada estreitai Quandoela ocorre aclina de vários (
em geral cinco ou mais) espaçamentos atômicos dizemos Que a deslocação é larga.

Para entender o fator Que determina w consideremos uma simples deslocaç:âo em
SlJnh·:LCOt-no mostrada na figura 8. O fator Que contribui para o aumento de (..i é a

energia elástica do crista], Que neste C·:LSOé a energia de compressão dos átomos

:::<L' longe< da seou@nciano tODOe da ext.ensão deles ao longo da seQuência da base.
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Esta energia elástica diminui Quando a deformação elástica é dirigida
uniformemente para fora do centro da deslocação ao longo da seQuência de átomos.

O contrário disto é a energia de deformação associada com a interação de atemos
ligados através do plano de deslizamento. Quanto menos átomos desalinhados

e:Y.istirematravés do plano deslizado menor é esta energia de deformação no plano
deslizado.

PLANO
DESLI7.ADO

--b

--w-

Figura 8. mostra esauematicamente a largura w entre as áreas deslizadas e não

deslizadas de um plano deslizado.

Em geral, o alinhamento da força é bem mais fraca entre planos de
empacotamento compacto (close-oacked), por QUeestes são tambémmais largamente

espaçados. Assim as desloc-ações mais largas usualmente alinham-se nos planos de
empacotamento compacto e não é surpresa Que o deslizamento ocorram

oreferencialment.e nestes planos. Portanto, a mobilidade de uma deslocação aumenta
com a largura e o deslizamento é evit.ado na maioria dos planos cristalinos ( ist.o

é. outro aue não sejam aQueles do empacotamento compacto) porQUea deslocaç.ão
neles não são largas o suficiente para se mover no campode tensão produzido.

A energia elistic.3 (por átomo)d.3deslocação é proporcional ·a
constante elástica do cristal. e conseauentemente proporcional a curvatura da

função energia interatômica nas regiaes de rr.lnimos,A e B na figura 9. A ene.~gia
na ~egiao deferm.ada ( por átomo) por outro lado -' é proporcional a altura C da

funçao na região de máximodeslocamento. Assim a largura da deslocação é maior
auando .3. lei das forças no cristal é do tipo 2 ao contr.:ilho de Quandoé do tipo i.
Deslocaçoes largas são assim esoeradas em metais de estruturas cristalinas
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simples, desde QUE!o carater indireto das ligações met..álicas levem a curva do tipO

2, e deslocaÇÕe5 estreitas são esperadas em cristais homopolares, tal como

diamante, em QUeo carater direto das ligações levam a curva do tipO 1. Isto a..iuda
nos a entender a duct.ilidade e mel lOr dureza dos metais simples e a maior dureza

e fragilidade de muit.os cristais não met..álicos[12J.

/"/ ,
/ C \
I \
1,... __ \

\ 1/ 2 .•..•.,\ I\ I I\J \.V
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DESLoaAMENTO ATOMICO AO LONao DO PLANO DESLIZADO

Figura 09. Energia interatômica em Função do deslocamento átomico ao longo do
plano deslizado.

ill.3 MECÂNISMO DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA

Os mecanismos de deformação plástica usualmente conhecidos

são: deform.ação por deslizamento e deformação por maclação (t.wi.nningi . Ambos
consistem num simples cisalharnento.

Quando um cristal deforma-se por deslizamento, lâminas de

lons escorregam-se umas sobre as outras na direção de uma seQuência de íons por
lima ou mais distâncias interatômicas cc,-mpletas_A superflcie sobre a Qual ocorre

o deslizamento é muitas vezes chamad.':)de plano de deslizamento. O deslizament.:J

em olanos e direcões bem definidas
j as Quais são invariavelment.e

uma sequê~cia de e.'T'-pacotamento-fechado de lons iguais no cristal. Planos
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deslizados podemser agrupados ao mesmotempo numaregião estreita chamada zona

de deslizamento, ocorrendo particularmente em grandes deformações plásticas.
Quando UIl'.azona de deslizamento encontra a superfície do cristal, um degrau é
formado e é reconhecido por sua aparência QUandovisto em micrOSCÓpioótico,

como uma linha deslizada. Esta linha não ocorre somente QUandoa direção do
deslizamento ~..á localizado na superfíCie do cristal. Linhas deslizadas podemser

retas (planares) ou onduladas, dependendo da natureza da superfície deslizada a as

linhas elas próprias podem ser homogeneamentedistribuidas ( deslizamento nitido)

ou heterogeneamente distribuída ( deslizamento grosseiro).

A deformação plástica de um cristal perfeito ( figura 10>

exige o movimento cooperativo de todos os átomos do plane de uma posiç:ão de
eQUi.1.lbriopara outra eQUivalente.Neste caso, a tensão teórica ( E. = b.G/a21f, onde
G é o módulode cisalhamento) para Que o escorregamento de planos ocorra é cerca

de G/3O para cristais como eu, Ag e Au. Esta tensão calculada é algumas ordens
de grandeza maior do Quea necessária para defOrr\ar cristais reais bemrecozidos

(10-4 a 10-6 G ), os QUaÍScontém uma densidade de deslocação da ordem de 105 
106 desl/cm2. Por outro lado, QUando se deformam cristais filamentares,

praticamente livres de deslocaç:ões ( whi.skers), a tensão necessária é da ordem da
tensão teórica calctA.ada[13].

No processo de macIação mecânica ( macIa de deformação> a
região deformada do cristal sofre um somente cisalhamento sobre planos e

direções cristalográficas preferênciais. Este processo de deformação ocorre em
situações em Que a deformação plástica por desllzamento se torna difíCil; em
metais HC, ela acontece devido ao baixo número de sistemas de deslizamentos OIJ

durante a deformaç:ão plástica em baixas temperatura ou altas velocidades de

deformação.

Tensão
I I •..

r---Óbüoo
_LOOOO

Figura 10. Configuração de deslizament=:>de planos em um cristal perieito.
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m.4 DEFORMAÇAO SOB TENSAO NAO-HOHOGENEA

A caract.erização das propriedades mecânicas dos sólidos é
muitas vezes feita através de sua resposta a tensões não-homogêneas, geralmente

devido a tensões de dobramento ou tensões resultante da aplicação de uma carga
concentrada. Estes testes são QUasesempre muito mais fáceis de se processar do

QUeaQUeles nos QUais uma tensão uniaxial uniforme é aplicada e, ainda, pode se

tirar destes testes outras caracteristicas úteis. Por exemplo,um teste envolvendo

a aplicação de uma carga concentrada necessita somente de uma peQUena área
superficial e pouco preparo da suPef"'flcie testada. Umforte campo de tensão
não-homogêneoabaixo da região onde fora aplicado a carga pode fornecer novos

comportamentos da deformação[5].

m.s DEFORMAÇÃo POR CARGA CONCENTRADA.

A deformação através da aplicação de uma carga concentrada
é a base dos testes de dureza por indentação e consiste da penetração de uma
ponta de geometria bem definida nummaterial de dureza inferior a da ponta. Estes

testes de deformação par aplicação de carga concentrada úndentação) são
conhecidos como: Brinell, Rockwell, Knoop e Vickers. Cada um destes testes é
caracterizado pela forma geométrica da ponta e pelas propriedades Que se deseja

obter nos testes. A escala da impressão residual (indentanção) é determinada pela

dureza, H, a Qual Quantifica a resistência a deformação; a escala de trinca é
determinada pela rigidez, I<:C, a Qual Quantifica a resistência a fratura. Dureza e
rigidez são citadas comoconvenientes ,:.arâmetros para caracterizar o processo de

deformação e fratura numa grande Quantidade de sólidos, metálicos ou cerâmicas.
Esta escolha de parâmetros pode ser justificada em termos do campo de tensão o
Qual cclf1duza dois processos, figur'a 11, a saber:

1- A dureza como parâmet.ro de deformaç.ão. O teste rotineiro de dureza é t.alvez o
meio mais simples pelo Qual a deformação irre-...•ersl vel pode ser produzida e medida

de uma maneira controlada. Se a indentação fosse perfeitamente elástica o
camoode t.ensão do material seria singular na região em Quefoi aplicada a carga.

"SmiÇõD'EEIBLIOTÉ~,:~-'t,' . i ~"~:~;.A·ÇA6:-iT6·s"1. :.I\. f' \
_'._"-'_" ... __''''"=._,..;_---~-,' _~. --....----.,.••_---.., •. ..,.-----J,J
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No entanto, o sistema de ummodo geral evita a singularidade e permanece abaixo

da área de contato uma i.mpr'eSsão residual da deformação_ Com indentador de
geometria regular, a impressão de contato média é independente da carga e,
conseQUef1temente,facilita a medida de dureza do material QUepode ser obtida

usando a relaçãO[14] :

H = PI«o a2 = constante 03

onde P é a carga, a é a dimensão característica da impressão (figura lla) e «o uma

constante QU~; depende da geometria do indentador. O campo de tensão em torno do
ponto de contato da carga possui comporlentes polares da forma[l5J :

04

onde f .. é uma funcão coordenada adimensional. Se esta flJn,...J:íodeterminaIJ I - ••-T'-

unicamente a intensidade do campo de tensão, então H é um indicador útil da força
atuante no processo de deformação.

(A) (B)

Figura 11. (a) indentaç:ão e (o) campo da extremidade da trinca. As dimenssões a e C:

caracterizam respectivamente a escala da deformação e o processo de fratura, e P
caractr·iza a carga aplicada_
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Do pont.o de vista fÍsico, o t.este de dureza pode ser visto

como a resposta dominante do mecanismo de deformação em um dado material. Em
sólidos cujo comport.amentoplástico é ideal, a dureza relaciona-se diretamente a

deformação produzida, e é utilizada tradicionalmente pelos engenheiros para
especificar a resistência ao processo de deslizamento. Com algumas cerâmicas

muito frágeis, no ent.anto, esta correspondência é dlNidosa. Em testes

convencionais de tensão/deformação as amostras cerâmicas tendem a se frat.urarem

antes QUe ocorra a deformação. No caso extremo de sólidos covalentes ideais
existe evidência de QUeo processo de deslizamento não ocorre no limite inferior

da tensão de cisalhamento à temperatura ambient.e. Quando são tomados cuidados

para suprimir todas as componentes da t.ensão ( em~ral, os t.estes são feit.os sob

pressão limitada), alguns sólidos, principalment.e aQueles com estrutra "abert.a",

possuem tAna grande tendência de se deformarem por densificação estrut.ural. O
campo de tensão provocado pela indentação possui component.esde cisalhamento e

de compressão hidrostática e não é serrare facil perceber que tipo de deformação
é responsável pela impressão residual. Em vidros de silica, por exemplo, a

natureza da zona de deformação tem produzidos resultados de consideráveis
controversia. Apesar dest.as complicadas int.erpretações, a dureza é o parâmet.ro

de deformação mais aceitável na clasificação geral dos materiais sólidos.

2- A rigidez como parâmet.ro de fratura. Como desenvolvimento do mecânismo de
fratura "Griff-Irwin", vários parâmetros tem sido utilizados para especificar· a

resistência de cresciment.o e propagação das trincas. Dentre estes parêmetros, Kc

tem tido uma grande aceitação como a Quantidade Que relacionada a performance do
material. A rigidez está relacionada com o fator intensidade de t.ensão para uma
trinca em eQUilíbrio e possui a formaU6J :

Kc = P X(c)= constante 5

onde P é a carga aplicada e c é a dimensão caract.erística da trinca (figura lib);

3. função X depende da geometria da ponta. Numa analogia com a dureza, H, na

eclu:u?ão4, Kc det.ermina unicamente a intensidade do campo de tensão em t.orno da
extremidade da trinca,

{J"ij = Kc Qi:(9)/(2-,rr)1.1Z
rO

onde Qij são funções -angulares e Kc representa a força de propagaç:ão da fratura.
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Emtermos do mecânismode fratura, a rigidez pode ser interpretado fisicamente em

dois niveis: Hacroscopicamente, ela representa a composigão da propriedade

elástica e da formação de superflcie; mi~scopicamente, ela relaciona-se a um

processo básico de separação não linear responsável Pela extensão da extremidade
da trinca. Para um sólido contendo trincas bemdefinidas de dimensões especificas,

Kc determina a tensão da fratura para uma pressão uniforme e é conseQUentemente

um parâmetro QUeQuantifica as analises de deformação. A rigidez comoparâmetro

de fratura tem se mostrada como um grande potencial nas recentes aplicações em
engenharia cerâmicaI:l7J.

A propagação das trincas. geralmente. ocorre no plano sujeito
a tensão máxima,Que é perpendicular à trajetória da ponta. Existem três sistemas ."

princio..J.s de propagação. como mostrado na figura 12. As trincas podem ser
classificadas dentro destes três sistemas como(figura 13)[18J..

lJ".u , trincas conicas como eixo do cone dado pela força do indentador,
(122' trincas medianas e radiais, com a força do indentador alinhada dentro de seu
plano;

lJ"33 • trincas laterais. as QUais são aproximadamente paralela a superÚcie ou

perpendicular a força do indentador.
Obter informações experimentais através das trincas cônicas

é facil em materiais transparente mas é muito tedioso com a maioria dos materiais

cerâmicas porque as amostras devem ser completamente cortadas. Para evitar isto,
é melhor trabalhar com as trincas radiais, desde de QUe elas possam ser

completamente visiveis sobre a superfície. Este tipo de trinca é produzido por
indentador do tipo pirâmide VicKers. Ponta como esta causa grande extensão na

região d-:izona plástica mudandodrasticamente o campo de tensão. Nas imediações
da zona plástica tlP.Jll abaixo da área de contato a tensão é CDmPressivamas vai

mudando para extensiva a medida QUe se afasta do centro da zona plástica,

:ilcança.ndo seu máximo próximo do contorno plástico-elásticQ, e continua decaindo
com a distância na região elástica (figura 14). Chiang et al [19J mostraram Que
esta tendência é comunpara todos as três tensões mencicnaàas acima, comumaalta
tensão extensiv-:i originaria ào sistema circonferencial enQu.:intocr..Je

durante a fase de aplicação da carga o campo 0"3~ tem um maior carater

compressivo _ A formagão de trincas radial e mediana é também favorecida pela
grande deformação circunferencial orig~aria dos vértices da pirâmide.
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Figura 12. Principais trajetórias das trincas num campo de tensão produzido por

uma força pontual. A tensão /j 1.1 é extensiva e /j33 é compressiva em tada extensão

ao passo Que 0"22 muda de compressiva na sur:>erf1.cie livre para extensiva em baixo

do indentador.

(o)

(b)

I NDENTADOR

20

INDENTADOR

FiQur-a i3. Sistema de trinC2E (a) cênic:aE. (b) radiais (:--),laterais li) e .medianas (:::.).

A area tracejada indica a zona plástica ( eSQuematicamente).
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Figura 14. Distribuição da tensão no campo de tensão da indentação na presença de
um contorno elástico-plástico (esQuematicamente).

A energia liberada respectivamente dent.ro das proximidades e
- ond F' 2 H' .•.-distante do campode tensao, e u ~ Ia ~ , e e escrlloa como:

para 1« a 7

para 1 » a 8

Muitas vezes o máximo ocorre Quando 1 ~ a

-r H3/2 FJ./2 'Emax ~ J}
em SI

Portanto a formação e a propagação das trincas no campo de tensão próximo a
área indentada ocorrerá somente para cargas F acima do valor crItico:

10

Dnde Kc é o valo;--,da intensidade de tensão critica e e usado como parametro de
rigidez.
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Evidência experimental mostrando a existência de uma carga

crit.ica foi produzida por Lankford e Davidson[2Q] por meio de microseopia

elet.rônica de varredura e com auxilio de emissão acústica. Como aument.oalém da

carga limite, a trinca cresce constantemente de acordo coma eQuação:

11

Para obter Tc desta eQUação, é necessário conhecer a forma da t.rinca e
principalment.e Que ela possa ser completamentE:vislvel sobre a sUPerflcie do
material e Que todo seu comprimento possa ser medido somente na superfíCie. Com
um indentado piramidal, a fratura inicia-se na forma de peQUenos"corners" na

superficie, os QUais subseQUefltementecrescem numaforma semelhante a um Quarto

de cÍrculO, separados pelo centro comoressivo da zona plástica (figura 15)_Quando

as trincas atingem um tamanho superior ao da zona plástica rp.. elas se unem para
form-3.ruma única trinca semi-circular. Assim não é imediatamente óbvio obter o

comprimento da trinca. O comprimento da trinca pode ser medido de duas maneira:

Pode-se tomar na superficie o valor c como comprimento da trinca com tanto QUe
elas estejam separadas, mas se estiverem ligadas deve-se tomar o valor 2(c + a)

como mostrado na figura 15. Emmateriais relativamente ducteis com alto valor de

Te e peQueno valor de H, as trincas radiais permanecem separadas para car-gas

:lltas enquanto QUenos materias mais frágeis a ligação da trinca prevalece. No
ent.anto. é geralmente usado o comprimento 1 = 2(c + a).. incluindo a diagon.:il 2a..

j:".aradeterminar a energia critica numa relação envolvendo F2 versus 1-3 e de
aeor-do com Anistis et alI2iJ a melhor curva obtida dos dados experimer1tais par-a

muitos materiais é dada pela equação[15J
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-c

Figura 15. Evolução da trinca radial próximo a uma indentação ( eSQuematicamente).

Para facilitar a representação gráfica a escala é mudado em todo o estágio de

aplicação da carga mas o tamanho da indentação não muda nesta figura.
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IV MÉTODO EXPERIMENTAL

IV.1 HICROSCOPIA COM LUZ VISÍVEL

A microscopia de reflexão e transmissão com luz visível

permite analisar grande parte dos defeitos estruturais QUe emergem para

superfície dos cristais, tais como deslocações. Isto implica trabalhar comamostras

de dimensões consideráveis e de baixa densidade de deslocaç:i5es ( < 1~ desl/cm2).
Para amostras com densidade, SUPerior a 106desl/cm2 torna-se dificil caracterizar

o sistema de deslizamento,.,.tamanho e movimento das deslocações. No caso de
cristais transparentes, a microscopia de transmissão permite operar com luz

polarizada para observar o campo de tensão provocado pela deformação plástica.
Neste trabalho foram utilizamos tanto a microscopia de

reflexão como a ~ transmissão. Os microscópios usados foram: o OlympusHB,QUe
opera com luz refletida e transmitida e com um aumento máximo de 400x e o

Neophot 21, QUeopera somente com luz refletida e comumaumento máximo de 800x.

Fotografias foram obtidas através de um sistema automático mi.crofotográfico QUe
pode ser acoplado em ambos microSCÓpios.As medidas de distância lineares foram

feitas com uma ocular WF10xcom escala, onde cada divisão corresponde a 20 Um,

8 1J.m, 5 ~m e 2.5 ~m, conforme objetiva usada no Olympus HB. As medidas de

densidade de deslocações foram efetuadas no Neophot 21 QUeé equipado com uma
tela. As áreas, de acordo com esta tela e correspondente a objetiva SO/O.80, são:

Aumento Area

320x

5,4 x 10-2 mm2

400x

;3,5 x 10-2.l1un2.

500>:

i2,3 x 10-2 mm2

640>:

i1,4 x 10-2.mm2

800x

9.0 x 10-3 mm2.
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Existe uma significat.iva vantagem em se utilizar a microscopia

ótica diante da microscopia elet.rônica, apesar do menor aument.oe perda no poder

de resolução. Em primeiro lugar, ao se trabalhar com amostras de grande volume
observa-se um comportament.odo mat.erial mais prÓximoda realidade. As amostras

pouco espessas como as utilizadas em microscopia elet.rônica de t.ransmissão

apresentam um pronunciado efeito de suPerfície, QUe altera o verdadeiro

comportament.odas deslocações. Além disso, a passagem de um feixe elet.rônico

através da amostra leva a formação de danos par radiação QUe pert.ubam as

observações. Est.es problemas não ocorrem com a luz vislvel, pois o efeito
fotoolást.ico, QUandopresent.e, pouco altera o comportamento dos cr istais.

, A

IV2 ATAQUE QUIMICO PREFEREt~CIAL

Entre as várias aplicações do ataQUe QUimicopreferencial

vale ressaltar as seguintes aplicações: (1) estudar deformação plástica .. (2)est.udar

os processos fundamentais envolvendo fratura, desgaste, deslizament.o e fricções
internas, (3) estudar a distribuição, nat.ureza e origem dos defeitos estruturais ..

distribuição de impureza e microestrutura, (4) permitir a determinação das
orient.ações cristalográficas, (5) estudar os domWos ferroe1ét.ricos. No caso
particular deste trabalho o ataQUe Qulmico preferencial foi utilizado
principalmente para revelar, sobre a SUperfície dos cristais, defeitos estruturais

naturais de crescimento ( chamados de deslocações velhas (aged» e provocados por
deformação plástica ( chamados de deslocações novas (fresh».

De um modo geral, Quando a superfície de um cristal é

submetido a uma lenta dissolução verifica-se Que a solubilidade não é uniforme em

todos os seus pontos, e este fenômeno está associado as imperfeições da rede
cristalina7,9. Ao redor do ponto onde uma linha de deslocação emerge na superfície,
este efeito é bastante pronunciado e, portanto, Q ataQUe QuÍmico controlado

constitue uma das técnicas mais poderosa para o estudo de deslocações e de suas
configurações. Assim, não apenas as deslocações mas também os contornos de
dornlniode peQUenoângulo ( C.D.PA ) e os empilhamentos podemser estudados com
base nas marcas de ataQue ( et.c.hpits ). O fenômeno de ataQue Qulmiconão está até

:igora devidamente compreendido e é profundamente alterado pela presença de
impurezas tant.o nos cristais Quanto nas substâncias de at-aQue[22].
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Nos cristais de ~ é conhecido QUea técnica de ataQUe
aulmi.co identifica a estrutura de dominios ferroelétricos, porque o ataque sobre

a superflcie de pala negativo ( superflcie negativa) é mais rápida do QUesobre a

superfície de pala posit.ivo ( superflcie positiva)[23,24,25J. Sobre a sUPerfície de

um monocristal de niobato de llt.io com a orientação de dornlnios na direção [00.1],
no lado negativo do corte z, apÓs um tempo de at.aQUe~co QUevaria de 30

segundos a 5 minutos, são revelados padrÕes piramidais (etch hillocks) e padrÕes

arredondados[26] e no lado positivo, após ataque ~co com tempo superior a 10

minutos..são revelados peQUenosburacos (etch pits) combases triangulares. Os

padrões piramidais (etch hillocks) na superfície negativa foram observados pela
primeira vez por Niizelci et alI27J.

Os cristais de niobato de lltio utilizados em nossos

experimentos foram crescidos na direção [0001] pelo método Czochralski[28]. A

orientação dos dornlnios foi efetuada durante o processo de crescimento. Neste

processo utiliza-se uma densidade de corrente elétrica 2 mA/cm2 do começo ao fim
do crescimento com o 0010 negativo ligado ao cadinho e o 0010 positivo ligado ao
dedo frioI:29J. As amostras retiradas dos cristais foram cortadas em três planos :

plano {oo.D, plano W1.Q)e no plano oer'Per1dicular a direção J.28OyW1.4} como
mostrado na figura 16. A preparação das amostras antes do ataQUeQulmicoe das

indentaçães incluem polimento ótico e o máximode paralelismo entre as faces ( no
caso das amostras utilizadas para indentações ). O ataQUeQUÍmicosobre os planos
COO.D,C01.O}e W1.4} foram efetuados por uma mistura concentrada de HF (48 %) e

HN03(65 %) nas proporções de i:2 [21] nas seguintes condições : a mistura de HF e

I-IN03 é aQuecida em cadinho de alumina (AI202) até atingir o ponto de ebulição
(aproximadamente 1100C). Antes de introduzir a amostra na solução de ataque faz
se um oré aquecimento da amostra em um beQuer separado para evitar choque
r.É!rmicoe conseQuentes trincas. O tempo de ataque Quimicoutilizados nas amostras

de niobat.o de lltio foi sempre superior a 10 minutos, garantindo assim a revelação
das marcas de ataQue em ambas superflcie. ApÓseste tempo de ataque as amostras

cortadas perpendicularmente a direção (DO .1) mostram os padrões piramidais e
arredondados nD lado negativo e pequenos pontos escuros no terminal de polo
positivo, como ilustrado na figura 17. Par·a obter as figuras de ataQUe como as

mostrado na figura 17b a superficie da amostra deve estar muito bem polida caso
contrário o Que se observa são seQuências aleatória de riscos sobre a superfíCie

de polo positivo Para as amostr.:is cort.3.das no plano perpendicular a direç:âo 128°,=,

os padrões de ataque sâo traoézios escuros e cones brancos horizontais como

__ . __ =-,,,_,,."""',,,..<r.".:'---'''''' __ ''f'-Oil"_~.:...l.' .._.,__

SERViÇO DE BIBLIOTECA E. INfORM;\çAO - IFOSC

flSICA
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pode ser visto na figura 18. A densidade média de montanhas (hillocks) é de

aproximadamente2.5x1íY/cm2.A grande limitação da técnica de ataQUeoulmico é QUe

ela permite somente acompanhar a intersecção das deslocações com a superficie e

não a linha completa. Porem, esta informação é de grande importância Quando se
conhecem os dados fornecidos por outras t..écnicas eXPerimentais.

-
n

z

--

y

-~y

x

z

(01.0)

y

FiglJra 16. eSQUem2 do corte no pla.no x,y perpendicular a direção 128'\;, e

.[)erpendicula.~ 2. dil~e,?ão(01.0>.
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(pontos pretos) e a,~redondados (iOOx)

buracos (pits) (pontos escuros) (800x). A SeqUêr'Cia de (pits) i~er;eresenta um c:.ontol"·no
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Figura. 18. <indica.do pelas setas em cones

hCh=r-l.izDntais{repJ .....esentados pelas em revelados por ataque quimico no plano
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A

IV.3 ENSAIO DE DUREZA Cai PIRAMIDE VICKERS

Os ensaios de dl..Jreza fornecem um modo acurado, rápido e

ecônomicode deterrrrinar a resitência à deformação dos materiais e a determinação
d3. dureza é um método de controle de Qualidade muito importante na engenharia,

oara 'v'erificação das condiç:5es de fabricação, t.ratamento térmico, uniformidade
dos materiais, etc_ Existem três tipos gerais de medida de dureza dependendo do
modoemaue é realizado:

(i) Medidade dureza por riscagem_
tii) Medidade dur·eza de ressalto.

liiD Medidade dureza de indentação_

No primeiro método, QUe é ger-almente usado somente pelos mineralogistas, os
metariais são classificados pela sua facilidade de riscar o outro. Na medida de

dureza com ressalto, um corpo padrão é usualmente atirado sobre a superflcie do
material e a dureza é medida em termos da altura do ressalto. Os meios mais

ger-ais de julgar a dureza é pela medida da resistência à indentação de um
mat.erial. O indent.ador é usualmente umabola, cone ou pirâmide feita de ummaterial

ml...Útomais duro Que aquele em ensaio. Geralmente são usados aço temperado,
carbeto de tungstênio sinterizado, ou indentadores de diamante.

I.::ntr·eos vários testes de dureza por indentaçâo utilizados os ensaios com ponta
i(nooDe Vickers são os mais comuns_No ensaio de dureza Vickers o penetrador
consiste numaponta de diamante comforma de pirâmide de base Quadrada e ângulos
entr-e as faces da pirâmide de 1360. A dureza Vickers é dada pelo quociente da
carga oela área de impressãoE30J.O oenetrador e a impressâo resultante estão

reoresentados esquematicamente na figura 19_ Se P (gramas) é a carga aplicada
sobre a superfície plana de um matE"f'ia1 e L (/J.m)é a medida da diagonal de
impressão, a dureza Vickers, Hv,é dada por:

13

t-.-i::; caso d~1 microdur-ômet.routilizado em nDssas medidas de dureza e rigidez as
cargas variam de 1.25 a 160 gramas_
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( a)

I, I

Figura 19. a) ilustração da geometria da J>ontaVickers. b) ilustração da ÍIDJ>ressão

Quadrada deixada J>elaJ>ontaVickers .

A medida da diagonal de impressão é efetuada como auxilio de
um microscÓpio ótico. Geralmente, toma-se como medida final da diagonal a média

das duas diagonais perpendiculares. Uma outra maneir'a de expressar a dureza
Vickers é

Hv p= ---"
a. a.....

[ GPa ] 14

onde P é dado em Newton.. a é a metade da diagonal <Um)e l!t dePende da geometria
do penetrador·. Para o caE-Oda pont.a Vickers ~ = 2 e a área de impresão é 2a2.

o sistema utilizado para medidas de dureza foi " MHP160

microhardness t.est.er" da CarIs Zeiss Jena, Quepode ser· vist.o na figura 20.

_. _, •.,J, ,.~ •.• ,._,"".--

- -.-. '~----'A E lNfORMAÇ'\O - .fQSe
rtSICA
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Figura 20. Ilustração do eQuipamento MHP 160 microhardness tester utilizado nas
medidas de dureza.

o sistema consiste de:

1 - Objetiva com aumento de 750x

2 - Sistem.:i de indentação ( detalhado na figura 21 )

3 - Mesa porta amostra com movimento XYe rotação de 3600

4 - Ocular com escala e micrÕmetro acoplado

5 - Micrômetro com 100 divisões

6 - Sistema de iluminação de reflexão

----J.

Figura 21. detalhe do sistema de indentação do microindentador MHP 160.
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A figura Z1 mostra em detalhes o sistema de indentação

1 - Amostra
2 - Penetrador compenta Vickers

3 - Suporte para carga
4 - Liberador de carga

IV.4 PROCEDIMENTO DA MEDIDA DE DUREZA

As amostras para teste de microdureza devem possuir as

faces planas e paralelas de tal maneira QUe permaneçam perpendicular ao
penetrador(2) Através da objetiva escolhe-se a região a ser indentada e em

seguida leva-se o penetrador na posição antes ocuPada pela objetiva.. aplica-se a
carga por um tempo determinado, QUeno caso deste trabalho foi de 30 segundos.

Após aplicação da carga a impressão dP-ixadana amostra é semelhante a mostrada
na figura 19. Retomando a objetiva para a posição inicial e focalizando a
impressão Quadrada_deixada pela ponta Vickers pode-se então medir o comprimento
das diagonais. Estas diagonais são medid·3.Satravés de umaocular comescala, onde
cada divisão corresponde a 20SLm.. como ilustrado na figura 2Z Cada divisão na

ocular (ZO,u.m)corresponde a uma volta cbmpleta no micrômetro ( 100 divisões
então cada divisão no micrômetro corresponde a O,2,U.m.

o I 2 34
I I I ,I/ I I I I
O I 234 5 6 7

" 1 /" /
-+-""*----/1'/$"

Figura 22. ilustração da escala graduada existente na ocular.
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IV.5 DISTRIBUIÇÃO DAS DESLOCAÇÕES AO REDOR DAS

IMPRESSÕES

Quando um corpo duro está em contato com a superÚcie do
cristal e exerce sobre ele uma Df"P-5sãoconcentrada, o material cristalino é

empurrado para dentro e ao longo das direções tangenciais do cristal. O ataQUe
Qulmico seletivo da região indentada revela a anisotropia plástica através dos

deslocamentos. O padrão normalmente resultante das simetrias do sistema de

deslizament Cj em relação a superÚcie QUe recebe a impressão não depende da
geometria do penetrador. O arranjo das deslocaçôes no volumedo cristal indentado

é governado pela reação das deslocaçôes que são energeticamente favoráveis. Em
cr·istais cfc, como NaCl, KCl e LiF o padrão resultante é uma "estrela" de oito

pontas. conhecida como "rossette", onde Quatro das pontas estão na direção <iiO) e

as outras Quatro na direção <iOO> [31,3ZJ,como ilustrada na figura 23. Emcristais
cujo a estrutura é hexagonal pode se observar outros padrões, como por exemplo,
os conhecidos por "asteroides"[33].

[ 100]

[110)

Figura 23 padrões rossettes geralmente produzido po~· indentação em materiais
com estrutura cubica de face centrada.
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IV.6 TRATAMEl'-ITOTERHICO

As amostras do sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O e as de LiNhOs foram
tratadas termicamente em fornos de resistência de fio de Kanthall. O controle e

medida da temperatura é feito por termopar Que está acoplado a um

microcomput.ador (multicontrolador progamável CT4). As flutuaçÕe5 de tempP~atura
nos fornos são menores Que O~C; a figura 24 mostra os programas utilizados no

tratamento térmico das amostras de LiNbOs e de BSCC. As amostras de niobato de

Út.io foram colocadas em cadinhos de platina e empilhadas umas sobre as outras de

forma a garantir Que as superfície em estudo fi~asse protegida contra alterações
por ataQUe térmico. No caso das amostras do sistema BSCC utilizou-se um cadinho

de platina em forma de "barca", preso na ponta do termopar, ficando as amostras

enfileiradas uma do lado da outra. Neste caso não houve proteção das superficies
pOrQue as dimensões de cada amostra eram diferentes. Todas as amostras foram

tratadas em atmosfera ambiente.

IV.7 t-1EDIDADE RESISTIVIDADE

Um dos objetivos deste trabalho é medir a dureza das

amostras do sistema BSCC Que possuem propriedades elétricas supercondutoras,

Portanto, todas as amostras utilizadas foram 9Jbmetidas a um teste de

resistividade baseado na técnica de QUatro POntas. Esta técnica consiste

basicamente em se obter a variação da resistividade em fl..Jnçãoda temperatura e
no caso de amostras Que apresentam o comportamento suoercon~Jtor determinar a

temperatur-a critica 02 transição (Te) e a tenlPeratura de resistência zero (Tr=m.
Na figura 25 mostramos o sistema tipicG de medidas.

o suporte para as amostras era de material isolante

(baQueliteJ, onde foram feitos 05 contatos, em relevo, com indio (ln) devidG a sua

\-'oltagem) é de aproximadamente 2.0 milimetros, e os contatos externos (utilizados

para aplicação de corrente) estão separados por' uma dist.ância de aproximadamente
4.0 milimetrGs. Os cont.atos da amostra COl'n índio são otirnizados com emulsão

coloidal de prat.a. Todo o sistema, amostra, suporte de contato e termopar- foram

envolvidos por um cilindro de cobre com o ob;íeti\io de se obter uma maior

homogenização da temperatura.
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A resistividade, /l, pode ser obtida utilizando os parâmetros

de medidas através da seguint.e relaç2o:

L
R=PÃ 15

onde L é a distância entre os contatos da voltagem e A é a área tranversal da

amostra. ComoR= UIi teremos QUe:

comoA, i e L são constantes e fazendo iAL=Ci teremos

!J = cU 17

onde I} é dado em ohmCffi.
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Figura 24. (a) programa utilizado para tratamento das amostras de LiNhO'::!_(b)....

programa utilizado para tratamento térmi.co das amostras do sistema BSCC.
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V RESULTADOSE.XPERIMENTAIS E DISCUSSÕES

Os experimentos desenvolvidos nc-St-e trabalho podem ser

divididos em duas partes: Na primeira será feito uma análise das marcas de ataQUe

(etch pits) re\!eladas na superflcie dos rnonocristais do sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O, bem

como a deformação plástica produzida por indentação e suas respectivas
microdurezas - Na segunda parte se.~á feito um estudo sobre a microdureza e o

comportamento plástico/frágil dos monocristais de niobato de lltio (LiNbOs).

V_i DESENVOLVIHEt-nODA SOLUÇÃODE ATAQUE QUIHICOE
REVELAÇÃODE DEFEITOSESTRUTURAIS8'1 HONOCPJSTAISDOSISTEMABi-~,,~-Ca-Cu-O_

As amostras monocristalinas do sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O usadas

neste trabalho foram crescidas pelo método HTS em cadinhos de platina ou alumina.

As diferent.es composi,?ões iniciais de Ó::cJ.dose carbonatos (99 ..99"1.) resultam em

diferentes compostos os Quais serão rotulados aQui como fluxos ou massas sólidas:
08. 36, li'

~ .1 ..• 64., 53 e C-4- Os fluxos 08 e 36 possuem a mesma composição inicia}
(peso~~),o mesmo solvente, mas foram crescidos em cadinhos diferentes O fluxo 41

foi dopado com chumbo, e o fluxe 53 foi crescido em atmosfera de NaF_ Cada
experimento (cristais+fluxo) chamada de massa sólida apos o processo de

crescimento, permite a formacão de outros monocristais cuja composição final pode

ser difer'ente da pr-evist.3 pela composição inicial. As composi,?ões iniciais; o
solvente,

tabela i
soluto e cadinho usados em cada experimente podem ser \!istos na

capitulD \Jlrrf.C)S Que os defeitos estruturais como

desl::!c:;ac:ões sempr-e ernergem na super-f"l.C.le .....•. -.u,_,

par'a re=·../elá-las e QUlmlCG. técnica •..•••~ ••••.~. <_-o
<Ü.VO''''-:UC: QU~fnl::':C

desenvolvimento de um a~~cante para um dado cristal. Os atacantes são geralmente

descobert.os POr- ft~n[1amer:tos ~)l.lrarnent2 empiricos e felizmente os atacantes não

~ac; especlf-1.cos. t'-iuit.os compostDs ataca.ffi Uill cert-D crist.a.l; e um cleterminadc

atac.3.r!te Dode ser- .3plica(lc~ a rnuitos cr·ist.ais diferentes _Portanto.: c~ rnetodD par-a
-.~-."....,., '--..::!~-~'-?~=- qU.lffilCC os fnonoc~rlst.-3.is do sisterna BSCC:
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possuem comportament.o supercondut.or, pode ser justificado considerando a

solubilidade dos materiais óxidos. Geralmente os óxidos de bismuto (Bi),chumbo<Pb)

etc. são solúveis em soluções de ácido nit.rico (HN03) e água (H2Q) [34]. Comoas
amostr.as Que estamos utilizando são compost.osóxidos, L'1iciamoso desenvolvimento

de umasolução de ataque Qulmicopart.indo desta mistura. Então, após experimentos
sistemáticos onde conc.entraçães diferentes desta mistura foram testadas, chegou
se a lIrnaconcentração de ácido nítrico e água muito eficiente para revelar os
defeitos estruturais na superflcie dos monocristais óxidos supercondutores, Que é
umamistur·a constituída de:

1mI HN03 18

o temoo de ataque ideal foi de 20 segundos. A tabela 2 mostra a sistematização do
processo com várias concentrações de ácido nitrico e água, tempo de ataque e

seus respectivos resultados. Esta solu~o de ataque foi semore utilizada a
temperatura ambiente e as amostras for·am pre-Iavadas em etanol absoluto [35J.Para

estudo das anomalias associadas aos defeitos estruturais como: deslocações,
terraceos (terac.ed) e agrupamento (bunchs), utilizamos amostras monocristalinas
retiradas mecanicamente das massas sólidas 08, 36, 41 e 53. Alguuns das amostras

foram consideradas monocristalinas através de observações das superficies ~m
microscopia ótica onde pudemos notar a pr·esença de pequenos cristais homogêneos
e formados numhábito tabular agregados a massa s6lida. A figura 26 e 27 mostram

algumas superficies das amostras agregadas e livres da massa sólida. A técnica de
Laue tambémfoi utilizada para identificar os planos e estrutura das amostras. A

figura 28 most.ra uma fot.ografia de Laue por tra'1Smissão de umapequena lâmina de

dimensões aproximadamente imm x lmm x O.1mmextraida da massa sólida Q8. Para

esta fole de Lave utilizamos radiaçãc "branca" ( tubo de raio-x com anôdo de

cobre, 40K\/ e 15mA) com o filme à 3.Dcmdo cristal e um temp.Clde exposição de
duas horas. O mat.erial foi fotografado, aproximadamente,perpendicular ao plano da

lâmina. Umaprimeira análise indica que a lâmina não é um monocristal, mas sim um

aglomerado de pequenos cristalitos laminares dispostos segundo uma direção

preferêncial (efeito textura). A figLlr·a 29 mostra eSQuemat.icamentea disposição
destes cristalitos, nest.e caso a direção é segundo a normal ao plano de clivagem

o .• ooe-se notar na fotografia Laue, figura ?Q_\..!} ainda Que

incipiente, de anéis de Deb~e[36J QueQuandocomplet.ose bem definidos são th:Jicos
de fllaterias p':Jlicr--ist.alinos. Quanto estrias radiais elas sao tipicas de



41

materiais com esfoliações Que podem ser percebidas QUandocomparadas Comoutras
fotografias de Laue de uma peQuena lâmina de micaI:37J.

TABELA 1

COMPOSIÇÕES DE PARTIDA PARA PREPARAÇÃO DOS EXPERJt-4D-ITOS USADOS NO ESTUDO

DE DEFEITOS ESTRUTURAIS E PLÁSTICIDI>-.DE.

EXPERIMENTO SOLUTO SOLVENTE CADINHO

pt

COHP. INICiAL (PESO%)

56.8 Bi203 ; 18.0 SrC03

122 Caco3 ; 13.0 CUO

FLUXO 36

FLUXO 41 PbO pt

56.8 Bi20;J ; 18.0 SrCO;J

122 Ca~ ; 13.0 CuO

7.52 Caco3 ; 17.92 CuO

3.35 PbO

FLUXO 64 BizSrCaCuzOx1CuOAlz03

O.iBiZO;J

FLUXO C-4

Bi2SrCaCu20XSr-CC0A1203

Bizl~3

FLt)XO 53

BizSr:2CaCU20Xr...•aFp~... 47.65 Bi203.; 11.35 SrC03

6.14 Ca.C03 ; 34_9 CuO

59.3 Biz03 ' 28.63 SrC08

4.63 CaC03 ; 7.42 CuO

45.7 Bi203 , 28.9 SrC03

9.8 CaC03 ' 15.6 CuO

35.4 8i203 15.8 SrCO;}

11.4 CaCO:] 1 36.4 CuCl
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Figura 26. (a) Sur:>el~ficie de cristais {indicados pela seta; agregados a massa sólida

do experimento C-4. (D) Super-ricie de cristais (região clara}

sólida do experimento 64.

agregados a massa
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60um
I J

Figura ....,...,Li. ,/-"'\.\.dE 5upe.....f icie um monocristal retirado mecanicamente da massa sólida

do experimento 08, as estrias rep!~esentam degrais de cril-Jagem . (b) superfície de

um policristal retirado mecanicamente da massa sólida do experimento 41, região 1
estrias de clivagem e região 2 sem estrias.
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FiGura 29. Disposição esquemática dos cristalitü5 numa lâmina do expei~imento 08.

TABELA 2

RESl.JLTADOS OBTTillO-S COM OS EXPERIMENTOS DOS FLUXOS NA PREPARAÇÃO DA

SOLUÇÃO DE ATAQUE QUÍMICO IDEAL.

ATAQUE QUn--1ICO

iml HND-;s + 3C-rnl HzO

1ml HNO;.: + 30ml HzO

TEMPO DE ATAQUE

5üseg

305eg

30 e 40seg

20seg

10seg

20 e 40seg

t::J- l::...1 iO OBTIDO

I - ••• 1 r:.:

rapIca aISSOLU~~o

liquido marron

fig.30

figo

figo

fig.33 e36

fig.34

EXPERIMENTO

fluxo 08=36

fluxo 08=36

fluxo 08=36

-fluxo 02=36

fluxo 08=36

e 4í
fluxo 08

fluxo08=36
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FIgura 30. supe.~ficie do fluxo 08 atacada durante 50seg com HN03 e H~ na

pro;xJ!~ção de iml:iOml. A seta mostra uma nitida deslocação com lados de t.e,~raceo.

Figura 31. (a) amostra ret.irada do fluxo 08 e atacada Quimicamente durante 3D

se-3undos com Ht'ID3 e ~O na razão de iml :3Oml.



47

ContinL.:açãoda figura 31.

(b) e (c; também são amostras retidas do fluxo 08 e atacada Quimica.mente nas

mesmas condições_ Em b podemos l.-'er linhas de deslizamento e em c a formação de

ter-raceo5
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Figura 8upe,-f icie ao fluxü Liu Que sofreu ataaues Quimicos sucessivos c~m a
, =

501.UçaO na razao imI:3t)ml. ar;ac;aaa por 3Dseg e (O)

4C:seQ. ~45 setas m~~5tram as deslDca:~ões nas d015 casos.
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o efeit.o do ataque é mostrado na figura 36, onde podemos observar padrõP-s

piramidais Que por analogia com outros materiais foram identificadas como

deslocações. As deslocações apresentam-se como saliência mostrando Que a
superfície do cristal possui uma taxa de dissolução maior que na região próximo
ao ponto emergente da deslocação, ou seja, em termos da velocidade de dissolução

podemosdizer Que Vp é maior QueVf ' o Quese traduz numatendência máximapara
formação de saliência de geometria piramidal. Além das formas nít.idas e bem
d~inidàs dos padrões piramidais revelados pelo ataQUe QUÍmico,padrões

diferentes de marcas de ataQUe podem ser vistas nas p.:>siç:õe5das deslocações
tais como as ilustradas pela figura 37. Em (a) vemos marcas conhecidas como
agrupamentos (bUflchs)e em (b) terraceos (terraceds). Quando umaSUPerfície plana,

polida ou clivada é atacada, a morfologia da superfície pode permanece.~irlalterada

ou revelar estruttAras Quepodemser identificadas comoformação de agrupame.Fltos

e deslocações ou a combinação das duas. A formação das marcas de ataQ'-Jena
posição das deslocações são algumas vezes conhecidas como terraceos resultante
do agrupamento isolado de degraus (steps). O agrupamento pode ser encarado como

uma recor.strução mac.roscopica dos degrais (steps) distribuidos uniformemente
através das marc.a.sde ataque ou da superfície. Estes pad••..ões estão ligados

diretamente com a orientação cristalográHca do material. A orientação
cristalográfica das deslocações é determinada somente pela simetria da superfície
exposta num plano cristalográfico bem determinado. A forma dos agrupamentos por

outro lado, depende da direção da misoorientação do plano cristalográHco exposto
e seu desenvolvimento é determinado pela direção de ope.~açãodo vetor de ataque
sobre a superflcie do cristal, e este vet.or de ataque é determi.."'1adolevando-se em

consideração a energia envolvida na quebra do menor número de ligaçõesliOJ.
Na fiOiura 38 vemos a formação de terraceos devido a- J

imp'eJrezas,pont.os escuros nos cent.ros das placas. Por algum tempo tinha-se o

c.~..hecimentode QUeas deslocações "velhas" é Que davam origem as marcas de

ataque com lados de terraceos e não ocorria com as deslocações "novas".
Suspeitava-se Que as impurezas segregadas de uma forma não uniforme e QUe

passam através das linhas de deslocações "velhas" eram de um certo modo
responsáveis por este fenôme!iDmas não exist.ia nenhumaprova direta. A evidência
de Que precipitados descontinuos podem formar terraceos foi mostrado por

Gilman[38J.A fig1...Jra39 mostra a revelação de deslocações comlados de t.erraceos
produzido por uma indentação numa lâmina cristalina do fluxo 08. Isto most.ra Que

terraceos podem também originar de deslocações recem formadas

por deformação plástica da rede.
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n
[ -I

PadrOes pir-amidais de deslocações reveladas por

,

.•. - -a"aque qU1.mLCO

de ácido e agua nas ~~oporções de 1:3-0 ml dur-ante segundos

sobro€: a. supef--f icie de urna amostra retirada. do fluxo 08.
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Fi9'clr.:i 38. Fo.~maç:ãQde terraceo5 devido as impurezas na própria amostra (pontos

escuros no centros dos terraceos) retirada do fluxo 08.

\"
~-~.

:-i~_

o.
"":: ...

Fig-ura 39. Forma.ção de terra.ceos próximo a uma deformação plástica produzida

POI~ uma indentação numa amostra do fluxo 08.
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V 2 IDENTIFICAÇÃODOSCOMPOSTOSDO SISTEMABSCC

As amostras analisadas foram retiradas dos experimentos 08,

53, 64 e C-4. Somente no caso do experimento 53 é QUeduas amostras, serão, devido

a seus comportamentos distintos nas medidas de resistividade e microdureza,
analisadas separadamente. Estas duas amostras são: umúnico monocristal retirado
mecanicamente da massa sólida possuindo faces bem definidas COITi dimensão média

de 5mmx3mmximmcomo mostrado na figura 40, cujo seu comportamento resistivo é
semicondutor e uma outra amostra retirada do experimento 53 composta de

fluxo+cristais cujo comportamento resistivo é supercondutor. As amostras
retiradas dos experimentos 08 e 53 (fluxo+cristais) apresentaram umcomportament.o
sUDerCondutor com temperatu.~a critica, Tc, acima de 80K, veia figura 41. As

aDOstras monocristalinas do experimento 64 e 53 apresentaram um comportame."1to
semicondutor e as do experimento C-4 (fluxo+eristais) um comportamento isolante.

Devido ao comportame..,todistinto das amostras de cada experimento em relação a
resistividade e at.aQue Qulmico proc.uramos, usando técnicas como difraç;ão de
raio-x, fluorescência de raio-x, microscopia metalográfica e medidas de dureza,

obter informações Quejustifiquem estas anomalias.
A figura 42 mostra os difratogramas de pÓ de todos os

e..xperimentos,exceto da amostra monocristalina do exPeriment.o53. Na figura 43
mostramos os resultados obtidos com fluorescência de raio-x para cada

experimento exceto tambémpara o monocristal do experimento 53. Para obter os
espectros de fluorescência foi utilizado um espectr·êmetro seQuencial de
Huorescência de raio-x modelo \JRA-3D (fabricado na Alemanha Oriental)

pertencent.e a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - SP (lJS?)Usou-se tubo
de raio-x com anôdo de tUngstêrÜo( W) e crist.al analisador de LiF com reflexão
no plano (20m. As amostras foram trituradas na forma de pó e prensadas junto com

ácido bÓrico. As identificações dos picos caracteristicos para cada elemento
foram feitos usando uma tabela que é especifica do equipamento a qual fornece a

relação dos picos em cada gngulo de reflexão seguindo a relaç:;ãode Bragg ( ). = 2d
sen8 ).

•.·,t.,'.
,,
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Figur-a 40_ Norfologia do monocr-istal retirado mecanicamente do experimento 53_
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Figura 43. espeGtr·o de fluo;~esc:ência de raio-x dos experimentos C-4 (a), 64 (b), 53

de ralO-X.
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D exper-iment-D C-4 foi prepar-adD de tal maneIra Que os

cristais obtidos após o proc~sso de crescimento deveriam possuir uma composição
esteouiometr-ica final

temperatura cr·ltica Tc, próximo de 80K [39]_No entanto, o difratograma de pó deste

composto mostra QUea fase obtida está mais próxima da esteQUiometria do sistema

Bi-Sr·-Cu-O. O composto C-4 possui um pico em aproximadamente l_50 de 28 (d ~ 11.8

11_7) bem com outros picos entre 20° e 30°_ Est.es valores de 26 coincide com os

PICOS caracteristicos do composto BizSrZCuiO€ C4OJ. A tabela 3 mostra todos os
coincidentes entre os dois compostos. r·-' esoectrc de fluorescência do

compostc C-4, figur·a 43a, mostra nitidamente a ausência de cálcic (Ca) e as medidas

de resistividade most.raram Que este composto possui um comportamento isclante.

Port.:mto .. estes fatos sugerem Que o experimento C-4 não possui a composição final
de estequiometria -~M

" -ausenC.la de e a baixa

concentração de Cu, mostr·adas ~Jelo espectro de fl!1Orescência, possivelmente seja
o fator princiJ:::,al da predominância da fase isDlante no experimento C-4 uma vez

Que o composto BizSrzCu!O€ possui um comoort..amento supercondutor de baixa

temperatura critica (Tc=201-0 e sua estequiometria tem somente um ligeiro desvio e

é provavelmente sempre menor Que i mal";. em CuO [40]_ Os cristalitos agregados a

massa sólida do exper'imento C-4 podem ser vistos na figura 44_ Estes pe.~uenos

cristais de cor cinza possuem uma morfologia aproximadamente Quadrada com

dimensões muito variadas. Para medid.=I·~de microdureza a amostra como um todo

(fluxo+cr-istaisJ foi polida com alumína (A12~) diluída em etileno glicol sobre uma

contato variando entre 10 e 60g com terr~~ de contato de 30 segJndos em atmosfera

e temDeraturs. ambiente. A figura 44 também mostr.:! que os t.raços de trincas

radiais foram paralelas a diagonal de Lmoressão sugerindo que estas direçoes são

de fáceis propagações de trincas e por conseQuência a direção de maior

D pode ser vista na figt..1ra 45. Cada simbolo represent.a um valor médio de spis

indentações oara cada carga aplicada e a linha pontilhada representa os dados
• '.: r"J • _. " :. 1/2 _ , .•

maLS con51S~en~e com a eouacao l~}lSLO e o ~ P para L~a aureza medIa oe Hv

515 t(g/mrr?~nos c~rist.3is: e de H'~/ = 330 t(g/mrn:':: na. regiãcI não monocristalL'"'la. A

dimin!..liçãoda dureza na. região não mO~Jcrist.-3.lir!a em relação a. cristalina. origirta-
do mat.er·ial_ PDdemos nDta!'"' t.ambemti ausêricia de t.rir!cas r'adi2is
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TABELO; 3

RELAÇÃOHITRE OS PICOS COINCIDEJ-ITESDO EXPERIMENTOC-4 E O COMPOSTO2:2:1

OBTIDOSNA REFERÊNCIA40.

lIIo 2aobs2acalchklI/Io2aobsdobsdobs
2:2:1

2:2:12:2:12:2:1C-4C-42:2:1C-4

8

7.497.4820067.4611.7911.84

2

14.4714.464012-lJiJi'?6.126.13•••• I •• L

3
16.7616.76110316.745.28529

'?<=:

21.8721.87':)1;:'1721.864.0614.063L.~' ~~...,
9

24.0224.04314324.023.7023.702

3':[

26.7326.72315..,26.723.3323.334-f

60
29.4129.40801Z829.423.0353.034

57

33.8333.850081233.822.6472.648

7

37.1737.17409437.182.4162.416

15

45.6045.588;0,10645.621.9871.987
13

54.2054.2013,1,76~t4.201.6901.691
7

5522~r,.,.':)335355.201.6621.663'-t ......c ••.•. _,

15
56.8556.88826c56.881.6181.617~I

..

\
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í- 19l..1ra 45. Comprimenta da diaganal de impressão em função da carga aplicada. O
sim bolo quadrado representa medidas "feita no g',•...ão e os losângulos rep,....ese.rftam

medidas feita na regiE'-Onão cristalina

D exoerimerlto 64 foi preparado de tal maneir'a Que os cr-istais

obitidos apos o orocesso de crescimento deveriam possuir uma composição de
. - ..

es't.eqJ..l1omet.rla Ao cc~trario do experimento C-4. os crLstals
. ~experlmen,_-o DOSSIJem

•. r_-
GlmenSOes befn maIores e podemser vistos
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facilmente sobre a superficie da massa sólida em forma de placas retangulares

escuras e refletor·as. O espectro de fluorescência de raio-x deste composto, figura

43b, mostra Que existe uma grande deficiência de Ca e Sr e um excesso de eu. No

seu comportamento resistivo predomina a fase semicondutora. De acordo com Z. Xu

et .al [39] o uso de uma comoosição inicial rica em eu e Ca é requisito importante

para obtenção de fase sUPB~condutora de alta teIT'<Deraturacritica. No entanto, a
baixa de C3. ma.s superIor em relacão, experimento C-4) e o

excesso de Cu, podem ser os fatores predominante da transição da fase isolante de

C-4 para a fase semicondutora no experimento 64. Quando tratarmos do experimento
08.. veremos Que neste caso a fase supercondütora está presente e Que as

inte~sida~-5 das concentrayões de Ca e eu se apresentam mais ou menos

eauilibradas ou seja, não havendo excesso de nenhum dos óxidos utilizados na

comoosiç:3.o inicial.
Com a oreocuoacão.. " de nao danificar os monocristais

agregados a massa sólida tentamos fazer o ataque Quimico sem retirá-Ios

mecanicamente, no entanto, a rnistura de ácido nitrico e água nas proporç:ões de
i:30 durante 2D segundos não revelou defeitos estruturais. Durante um ataque

QUÍmico mais prolongado notou-se Que estava ocorrendo uma dissoluç:ão da massa
sólida formando um precipitado de cor branca em \lOlta dos cristais e no fundo do

Ern vista aumentamos a conc-entr'aç-~o de ácido nitrico
bruscamente, em relacão, a Quantidade de água, na razão de 10ml:iOml e após

aproximadamente 24 horas dB~tro des~~ nova concentração observou-se Que muitas

olacas cristalinas estavam livres da massa sólida. Se por um lado o fato de termos

conseguido retirar os cristais Quimicamente sem danificá-los foi de grande

imoor-t.ância, por' out.r·o lado isto nos deixou um tant.o dU".lidosoQuant.o a eficiência

da solução de ataque. r~o entanto .. este cOIT'.portamentodistinto quant.o ao ataque

'~UiÍHic:o~IDde ser resultad(] do excessD ele Ctl na composição do experimento E.4.

Para ref~'çar o fato de Que o exoesso de eu pode est.ar atuando CC~IO inibiàor do
ataque QuirnicG ;'Jamos considerar tambÉrr! o ... .,

~n.1c~aJ..

experiment.e: 38.. \.."ej.3. t.30ela. 2: é praticamente -3 mesma. do experimento 08 (no Qtlal D

.3t.aQue Quimi.~o rnost.rou bc~r:sresult.ados;: e propOCiriOi..l r2sultac~os sirnilares QU-3.ritc

·3.0S cristais obtidos mas com r'elaçãc: ao ataQue Quirnico Ci experirnentcJ 38 não

comOOSlC·~O - ....
IniCIal

os rnc:f1DCr'ist.ais f"",=t.ir·ados

prooedimento dasrnesmosea:LllrrGD - _P:=:llOOS

ITredidasPar-a

rnassa s61idE;" .
Gtllrnlcarner1te

---_ .......••..•..•.• _, ...,.~.:~,-_....~~
SERViÇO DE BIBLIOTECA E ii'HORMAÇAO _ IFQ! '. ;

FTSICA. ,-----------------'-~..._.• ~~



amostras do e..xoerimento C-4. As condições em Que foram feitas as indentações
também são as mesmas com excessao da carga de contato Que variou entre 10 e

1509. O comprimento da diogonal de impressão.. d.. em função da carga aplicada.? ..
são mostradas na figura 46 onde cada slmbolo representa o valor médio de Quatro

indentaçao e a linha pontilhada representa 05 dados mais consistente com a
~ 1'"' .. , . p1./2 ...J.. ' ,..I' d ~10 L•••• / 2eQuaçao .=.., 1S<'0 e a a , para umauiJreza meara e ~ u '.••.9 mm.
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o foi preparado com uma composição inicial
que come< resultado apos o crescimento l.'ma fase de esteouiometria

Bi2SrzCa .iCU20X_ Como dissemos anter-iormente est.e exper-imento proporcionou um
'Jf1l.C:> monocr istal, CUJ::l as dimensoes são comparáveis aos dos cristais do

experimento 64, e muitos outros - 4- -_cr 1.5 vaI.=:; de dime."1sões bem menores que

permaneceram agregados a massa sólida_ Difratogramas de pÓ e fluorescB~ia de

raio-x não foram efetuados no monoc;~istal porq...1e estas análises envolvem a

destrl..1ição das amostras_ Mas os fatos} de sua resistividade possuir comportamento

semicondutor, a superflcie possuir estrias paralelas e espaçadas uniformente, não
defeitos estruturais com a de ataque ouimico usada no

a dos exoerimentos 64 Eigual

média Hv=225 Kg/Il'u'? Que

Que est.enos sugerl.r-faz-.•..jO.•

microdurezapossuirdefatoe08

apr-oximadamente

monocristal POSSI..l1 a mesma concentração de e Bi e estrutura destes

dois exper-imentos.

A figura 47 mostra o comprimento da diagonal de impressão, d,

em função da carga aplicada, p, para a amostra do experimento 53_ Cada slmbolo

representa o valor médio de cinco indentações para uma mesma carga aplicada e ~

linha Dontilhada representa os dados mais consistente com a equação 13 para u
'-I=uor- médio da microdureza igual a Hv

- 2
225 Kg/mm _

Quanto aos cristais agregados a massa sólida do experimento

53 podemos ressalt.ar Quatro aspectos:

j - A~. arnost.r·as (fluxo+crist.ais) ~]ossuerr: um C=ofT!POr-t.arr:entc; sUf]ercondutor- corn

temperat.ura critica t:JrÓXirrio de 80~( corríCl fnostrado na. figt~la 41.

o espectr-o de fluorescéncia, figur-a 43c, m::Jst.ra Que hou~.JeUfn aumente} sensl'.Jel

ria. concentr·a.çãc: de Ca. e !..lffi·3. Clmlr1I.,11ç":3.0 ri·3. coricentração de Cel comparadGs com
exper·irnet.o b4.

.-.. :"~'f"""'.-.
4U.Liii.L·--,"~· com ffil.S1:,Ur--", a·::~l.ao íilt·rlC:O e agua

segur!dos r-e\/elou sobre a su~}erficie lirJ-ias C~2desliza.ínento; \leja figura 4"

4- O r r-. 1.-.:..-.
\.,-·:::....LVi i1H~dia.obtida e de apr"oxim-3ciamente 350

\/151"/'2J. COliC"2f1ti" açac~ de Ca e o comportamento

superc:oriaL~t-Of'carn ternperatiJr-a c:r·itic:2 próximD de 80t:~ sugerem Que os Crl.stals

salIna oert.encam
j

de- Slsr....ema 3i -Sr-~:~a-C~u-O. Esta. suqest..ao

também e valida nara os cristais do eXDerimento 08. Sb aue no caso do experImento

H-i = 98 ~<g/m;nL Que 2 bem menor se comparada c:orn a

sÓlida de eXDsrimentc 53 Este baixo valor·
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foi também observadü em

policristais de 'y'Ba2Cu30em relação aos monocristais deste mesmo coltlPostoL4iJ.
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Figura 48. (ai Indentações sobl~e um cristal agregado a massa s6lida do expet'lmento

53 antes do ataque Quimico. {D} .9eve1.aç;ãode linhas de deslizamentos próximo a

segundos.
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V.3 MEDIDAS DE HlCRODUREZA EM MONOCRIST AIS DE LiNhOs

As medidas de microdureza Vickers realizadas em monocristais

de LiNbOs foram realizadas sobre os planos (oO.D, 128°y e (o1.m. Antes da

aplicação das cargas fora feito o polimento mecânico com a finalidade de se obter
superflcie planas e paralelas e el.in1iT"'.ardanos provocado pelo corte. As amostras

do plano 128°y e (01.0) foram cortadas em placas de dimensões aproximadamente

iguais a 5xlOxO.8mm3com o comprilT'.entomaior do plano paralelo a direção x e z
respectivamente. As amostras do plano (00.1) foram cortadas em "wafers" com
aproximadamente 0.8 milímetro de espessura. Todas as impressões foram feitas no
ambiente e para cada valor médio da diagonal de impressão foram feitas

aproximadamente 20 indentaçães com a mesmacarga durante um tempo de contato de
30 segundos.

Para as amostras do plano 128°y uma das diagonais de

impressão foi orientada paralela à direção (10.0) e para as amostras do plano
<00.1)foi orientada parelela à direção (11.0).. Os resultados obtidos mostram QUea
dureza Vickers média no plano 1ZSOye (01.0) é de 550 Kg/mm2 enquanto Que no
plano (DO.1)é de 430 Kg/mm2. Estes valores médios foram obtidos considerando
cargas acima de 80 gramas, a partir da QUalos valores da microdureza Vickers são

praticamente constante em função da c.arga como mostrada na figura 49. Os planos
i28°y e <OLOJ são assim aproximadamente 20-;' mais duro Que o plano <OO.i).Noda e

Ida[42] obtiveram resultados similares onde o plano mO.1)é praticamente 25% menos

duro QUeos planos Ü1.O)e <01.0).A figura 50 mostra o comportamento da diagonal,

d, em fur.ção da carga aplicada p, medid-~ r.o plano <00.1)<slmboloQUadrado)e nos
pla.'1oS128°y e (01.01(símbolo losângulo). Ta.mbémforam medidas as microdurezas

Vickers em fur.ç;ão do camp.Clelétrico aplicado no processo de crescimento usando
somente amostras retiradas do plano ([IlJ.D, os resultados mostraram Que o campo

elétrico não produz mudança significativa no valor médioda microdureza
O niobalo de lltio cristaliza-se no grupo espacial

natla'reza das ligações Qw.micaNb-Oé altamente covalente. Isto é refletido no alto
ponto de fusão e no alto valor da constante elástica. Já é conhecido Que a razão

da dureza, H, e o mádulo de cizalhamento.. C66, está em torno de 0.1 para sólidos

com ligações covalente se comparado co,-no valor pró::r..imode O .DOipara met.ais. O

ffi'~dulode cizalhamento para o niobato d::! li tio possui wn valor pr6ximo de 7500

( este . ~.\lalCr iOl transformado em Kg/mm': para cor responder as mesmas
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unidades da durezaX:43l. então para os valores de dureza obtidos em nossos

experimentos Que está entre 430 e 550 Kg/mm2a razão H/C66 ~ 0.07. Este valor

está bem próximo dos valores obtidos para materiais com ligações covalentes QUe
é de 0.08. Podemos observar através destes resultados QUeocorre uma pequena

anisotropia de dureza sobre o plano basal <01.D>e L?Et\:l em relação ao plano <00.1)
e isto está de acordo com os rP-SUltados obtidos na maioria dos sólidos com
estruturas hexagononais_

600
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I
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j~

rol I IE 540 I .

\
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I /
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\i480 r II ~
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.~,, I 40
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~ lÇJ!..••-ra 49 _ Gráf ico da microdureza Vickers, Hv. versus carga aplicada P. Para
car-gas acima de 8D gr-amas a microaureza Vickers torna-se praticamente constante_
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1).4 ESTUDO DOS PADROES DE TRINCAS DURANTE INDEf-ITAÇÃO
SOBRE t"'iÜNOCPJSTAIS DE LiNhOs

Os planos indentados mostram marcas de indentações nitidas e
são acompanhados por padrões de trincas interessantes em torno delas} como

mostrado na figur.3. 5i. Durante a aplicação da carga. a forma do i.ndPJltadorinCÍ'-..lZ
uma zona de deformação irreversivel em torno do pont.o de contato comosugerido
por Lcu'm e S~·Jainsa5]. Para valores acima de uma certa carga critica trincas

repentinamente começam a se propagar em baixo do ponto de contato, onde a
concentração de tensão é muito grande. Estas trincas são conhecidas comotrincas

radiais (re), como most.rada na figura 51, e a orientação especÍfica delas depende
dos fatores geométrico do indentador, anisotropia do cristal} elc .. As trincas

radiais tornam-se estáveis com o aumento d.3. carga aplicada. Por outro lado,

durante o inicio da retirada da carga as trincas radiais começama se fechar e

conseQuentemente, trincas adjacentes, chamadas de "leQUes" laterais nc),cornçama
surgir sobre a superfície. Após a retirada completa da carga os leQUes laterais

continuam a crescer· causando o estilhaçamento do material corno mostrado na
fi91Jra 52. Os leques laterais são os que se formam nos lados da impressão

quadrada provocada por indentação Vickers, mas elas podem se extender para

dentro da zona de deformação, dificultando a observação da impressão quadrada. A
propagação e formação deste tipo de trinca ainda não possui urna boa compreensão
com relação a área deformada. As trincas radiais, por outro lado, são formadas

com aplicação de cargas baixas no inde..,tador e provavelmente resultam da tensão
residual após a retirada da c-3.rga. Elas são sempre vistas propagando-se na
direcão das diaqonais da imoressão Vickers. Usando as trincas radias produzidas, - .

sobre a superficie do plano mO.1) verificamos a variação do corr.primentodestas
trincas em função da carga e usand~ a equação:

1:3

Calculamos o valor aproximackJdo fator de intensidade' de tens.3:ocritica Kc. rc é o
comprimento da trinca radial, r é uma cantante Que vale 0.032 ± 0.002 [44] e <E/H)
e a razão entr·e o módulode "{oung e a dureza os quais sao car'acteristicos de



75

cada mat.erial. Par-3~ o niobato de lltio o módulo de YO~"1g (ou cont.arite elástica, C66)

está em torno de 7.500 I(g/mm2 A dureza média de niGbato de Útio comojá vimos é
de apr-oximadamente430 I(gjmnl para o plano <OO.í), assim com estes resultados o

valor do fator intensidade de t.ensão critica é de aprorimadarnente K-c~0.z8 MPa
. /2;

m~'·. Umgráfico de P contra rc é mostrado na figura 53 e a tabela 4 IT"tOstraas
valores de K.:; obtido para a niabato de Útio e em outras materiais. Para efeito

, do cálculo de Kc no niobato de ÚUo usamos o valor da di.reza obtida pela eQua>;;ão
.14 que fornece l.."fi valor de Hv = 5 ± .1 GPa. Para os plar:.cJs<01.(1) e 1-::::13Q~ 05

valores de Kc não foram c:alculados porque n~-5 planos as trin.::as radiais nao
são bemdefinidas, veja figura 54.

FigUi •....-3. 5i. Tr'"incas radiais obtidas por indentação sobre a superficie de

ffionocristais de LiNhOs no plano (00 ...1) (1i..O) ..
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a

b

Figura 52. Superfície de um monocristal de UNbO,< plano (00.1) mostrando

estilhaçamentos provoca.dos pelo aumento da carga de indentação (a) 160g e (b) 8Og.

ISERVIÇOÔEBIBLlOTECA E It-..JFORM"AÇAO- IFQSeFlSICA
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material

- ... -[JOl.1criStal

BaTiD3

Si

SiC

TABELA 4

Dur-eza e rigidez [45].

.Li
0.59

022
0.70

O...,.::../~

3.1

oco---,-,

4.1

4.4

[i.8.1.

5.9

5.0

9.0

7.7

13.1
-,. o'::'.L.w

7.9

78

Fig!..ff'a 54. Fadr:3es de tri.ncas produzi.dos nos Dlanos <OO.i) e i28c~.



79

Ds resultados obtidos com a anisotropia de fratura no niobat.o

de litio mostram Que o plano (00.1) revelam trincas radiais e lequ2S latB~ais bem
desenvolvidas. Inicialmente pensavamos Que as trincas radiais tinham urnat.endÊncia

para propagar-se na direção (1120), no ent.anto, girando a pont.a do indentador'

vicke,~s de [f> a 4~, onde 0° corresponde a direção {i.i20;., vemos Que as trincas
ra01.alS acompanham as direções das diagona.is da ponta Vick:ers. Nenhl.llna

anisotropia de Kc foi observada comest.a variaçao angular das diagonais da ponta,

ou seja., o comprimento.. cr .. da trinca não sofreu mudança slgnificat.iva. u<.lt.roteste
nar·- n•...~e~"ar :=.dl'r~ç~r;p~~~e~eT'~''''''''-lc'e p~ona'''-~~~ ~a~ "r·l·nr.-~ r-d;a;- n" ·l:=.r.~f.-" I d. ~Lf-" ;:~. ~ ~ d~.3 = c, ! ; •.•....•.J.d. j f->; =:;d\s:-.~!....t U _" \.rz .•......t::C::. d..Á. ~ i \.... ~t. •...•.=:U

(00.i) foi feita usando uma amostra com trincas pre-existentes produzidas por'

Ghm~uetérmico. A figl..lra55 mostra esQuematicamentea dic;tribuição destas trincas
sobre a amostra. Ao lado dest~ trincas
diagonais de impressão paralela e perpendicular as trincas ~~e-eyistentes como

mostrado na figur.3-55. O que se percebe é que as trincas radiais se propagam com

m·3.lorfacilidade na direção perpendicular as trincas pre-existentes, tanto para
dir-eção {iO .0;, como na direção (11.20). Isto sugere Que as tr-i.ncas r'adiais
~nri·-i' <= ~ ••• ; ~"" J. ,..::í~ Ir~v ;"-'o-t deli;J.· ~ f ::> ",' •• .cl'."~i:=.;..;'~,-"UZlaa~pu . .Ln•..•._n"a~u ;,.-l·~.-_ersno rLLU-<:1 ·0 -,,10 =>0rem um~m-~lorl.n. ue•••....~.~
dos cornes do inde.f1tadordo Quepela cristalD'3rafia do material.

Pa~a indentaoões feita sobre os planos 1280 e (Qi.m as
regiões deforma.das em do plano de .- ~

apll.caçao da carga. não apresentou

padrões de trincas bem definidos. Est~s planos apresentaram para cargas acima de

iDO gramas um padrão predominante de trincas com a formacão de trincas seml.-,
cir'cular-es e conseQuentes estilhaç:amentos, figura o fato C'2 ser- comUlT! o

160 Gramas) re\!ela.rn a na.tureza fr-.3.gil cios crist.3.is
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Figura 55. Distribuio;;ão das trincas produzidas por choque térmica em uma amostra
de LiNbOs sobre o plano <00.1> (esquematicamente).

choque térmico.



rlGUra 57_ Padrões de fratura com estilhaçaTnentCJ f::uffiC! c:onseQUência do aumento

'y'.5 REVELAÇ';O DE BURACOS (PITS) E t'iONT ANHAS (i-ilLLOCKS) Et'-i

TORf-~O DA Ir~~DEr-~~TAÇAOf-.JOPLAr--lO (00 ..1) DOS MONOCRISTAIS DE Lir~-lb03

As indentacoes foram feitas
GIl! ~; p------ - [Jolo •• _ .r-~ •

1~~entaçDe5 as amostras

~or2m tratadas termicamente numa temDeratura de aDroximadament~ 1000°..
horas de acorao com o nrOGrama de temoerat.!Jra rnostrado na fiq~Jr.3.24. Anãs -~. -

.' .
t.er-rnlCO nOtl\,Je

.leques I-or-nararn-se nitidos. A
- ~ .

J""'-..:::::itU::1:.i =-.r-<::<.-, n=,·=I ._ -.r -_..a..~..,...r-:.""""" .~ •....•~ Otlra.COS

(f"iillocks) sobre superficie foi obtida através ...
aUl.ffilCO tlsar:ao

a•.•............_'i--.. ....
Hi'. .•.••:=l-·_•.• a.

do

59
. .: .cont,.rar.lOAc~

A"{amada

da

epor

hillicks e DltS Dro:rJ..mc!

desen~..Jol....!ida

c~Omtlrriente "~./i5tO em cristais de estrutura c~.:1bica,na.s estrut.!~ras hexaqonais os- -
Hhr'~r:n~-' o nao POSSl..Jl ~ n-3.drao aas oit.o Dern

• ,n,' -.ae-rlnlOOS. ou se,J3., no

de litio os padrões

desenvolveu-se na Olrecao



8U2 e uma. Cí1.reçaO
- l\ ._

pr-efer-enc.lal deslizament.ol
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mostr'adc~ na

figura 59. Podemos notar t.a.mbémpor esta figura Que após o ataQue Quirnico na

regB.o de pala negativo as trincas desaparecam completamente. No entanto, na

regl.ao pala positi.,,/o os leques laterais permanec-eram e o bu.~acos (pitsl revelados

pelo ataque químico se concentram dentro de::,-tes leQUes, como pode ser visto na

t'1.gu.~a 59. Ist.o sugere que a super-ficie de paIo positivo possui uma taxa de

dissol~...ão menor do que o polo negativo como era esperad.':J, uma .../ez Que as marcas

de at-3.que neste pala aço::Js10 mim.•·tos de ataQJ..•-e são coemffi-'=!nOrP'=;.Os padrões

montanhas (hillocksl e bur.3.cOS(pits) revelados próximo da ind-eniação evidenciam a
Er.tre as marc:as de at-aQtlE: e defeitos

{deslocaç-5e-5f. Este t.a.m:"'';''11 pelas
frp:)nta.nnas (hillocks) . - ~ .

~::;r!.aaQS proXl.mo a um rISO'.:>provocado pelo iri-dentador como

mostrado figura 60 e pelo nltido contorno d-e
r.: ~.grao mostraao na figira

Assim podemos confirmar Que as mont.anhas (hillocks) e os bur·acos (pits) revelados

nas superficies dfJ rdobaw de litio são origir.ados por deslizament::JSde plarr8s

deformações
" ..

Pl.as\,..l.Ca5, QIJe e uma condição fundarnental para
_..•. r.,r ~ rv r~ '"" • _ ~ ••

-rormaçao de deslocaço-2S, e nao sao Tontes ae rrucrodormnios ferroeletricos ou

defeitos de compr·imento limitado como sugerido por- Ghnishi e lIzuka[25].

,
Figura 58. Padrões de t.rincas próximo apo5 t,~atamento térmico a uma

temperatura de ap,~oximadamente iOOOoC. (a) lndent.a.ç-'giocom carga de 50g (b)
indentacão com carqa> -

de



10um

y-:." : ••• ~
li l.5~~--l.r;'ulCa.{]o

_. _A _

r:tr-1.a.r:qul05 escuros)produzidos DC~ c:ar'gas de 5[lg

indentação a es:~ue,~da)e por carga. de 80g Undentação a direita.!. (01 pits(pontos
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r-1QUr-a 6CL Montanhas (hillocks) criados por- um r-isco pr-oduzido pela ponta Vicker-s
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VI - CONCLUSÕES

Os resultados apresentados neste trabalho, onde monocristais

de compostos óxidos suoercondutores foram pela primeira vez estudados no pais,
nos sugerem as seguintes conclusões:

i - a solução de ataQUe quimico HNO;3e H20 na proporção de
1:30 ml durante um tempo de 20 segundos se mostrou ideal para revelar defeitos
estruturais como deslocaÇÕe5, tF>J"T'aceose aglomerados nos cristais de

comportamento su-percondutor. Esse técnica POde, em princIpio, Sei' utilizada como
umparâmetro prévio para diferenciar os vários experimentos obtidos.

2 - os resultados mostram QUE!esta solução de ataque qui.mico

Q Preferêncial para os experimentos QUe POSSl:en1a composição inicial
Bi4Sr3CasCu40xe que produzem monocristais de composição próxima a do composto
Bi2Sr2CaCu20xde acordo com a análise ClUimicacomparativa. Essas análises
Qulmicas indicam ainda que a quantidade de cobre (Cu) (excesso ou deficiência)

influencia substanci_almente o comportamento da solução de ataque qulmico,inibindo
a revelação dos defeitos. Nossos resultados .. bem como os da literatura, mostram
QUe esse desvio de estequiometria afetam sensivelmente o comportamento
supercondutor destes cristais.

3 - a origem dos agrupamentos e terraceos aind3. não é m!...rito

bem ente.'1dida na literatura especializada, pois são muitos os fatores QUe

influenciam as suas formações:

a - Orientayão cristalográfica no caso da formação de
agrupamentos e conseQUentes terraceos.

b - são favorecidos pelo hábito de cresci.mei1topor camadas e

consequente formação de "steps". Os aglomerados e terraceos
são caracterIsticos de materiais Quecrescem por camadas.
c - Impurezas provavelmente do próprio material atacado.

d - P.taque qulmico prolongado.

1','0 caso especifiCO da rev-21açãodestes defeit.os nos cristais
do sistema BSCCos dados ainda não puderam ser conclusivos. Entretanto, pudemos
verific3.r Que os terraceos e os agrup.am-entosforarn re-...•elados POr ataque QUlrnico
com duração entre 20 a 50 segundos, o QUE,em Drl.ncipio,contradiz o item d.

SE~VIÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO - IFQSe
FISICA
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4 - as marcas de ataQI..leidentificadas como deslocações
possuem uma forma piramidal de base QUadrada QUe está em relevo sobre a

superfície. Isto mostra QUea taxa de dissoluç:ão normal, Vp, da região livre de
deslocações, é maior QUea taxa de dissolução tangêncial, Vf.

5 - os resultados das medidas de microdureza efetuadas nos

monocristais por nós Preparados não puderam ser comparados com os valDrP-5da
literatura devido serem inéditos. Entretanto .. nossos resultados mostram tlm

comportamento similar entre os compostos da familia BSCCcom o composto YBC,

descrito na literatura, onde existe uma grande variação da dureza medida em sua
forma monoe oolicri.stalina.

Comrelação aos monocrist.ais de LiNb03, os nossos resultados
mostram QUe:

i - Valores de microdureza de 550 Kg/mm2nos planos 128°y e

<01.0> e de 430 Kg/mm2para o plano (OO.D foram obtidos. Umaanisotrioia de mio foi

observada entre ps planos 128°y e <01.0> em relação ao plano (OO.D, o Que é
perfeitamente compatlvel com a literatura. A microdtlreza passa a se.~ independente

da carga para valores acima de 80 gramas. A razão H/C66 ~ O.07 Que está

coerente com o valor obtido para materiais com ligações covalentes é de ~ 0.10.

Especificamente para monocristais de LiNb03 o valor da literatura é de ~ 0..08.

2 - as t.rincas radiais e os leQues laterais foram observados

nitidamente sobre a superflcie das amostras cortadas no plano (00.11, e verificamos

também QUe com o aumento da carga ocorre o estilhaç:amento. O estilhaçamento
produzido por cargas relativamente baixas ( menor· Que 160 gramas) denota o
caráter frágil desses cristais. At.ravés do compriment.o d.;±s trincas r-adiais

pudemos obter o valor- de intensidade de te."1São critica (Kcl Que é de
. - . O -- "'0 i/2aprmumauamente '.Lê ,·-,,-'am .

3 - as trincas radiais produzidas pelo indentador Vickers em

amostras tratadas termicamente, onde a t.eIT'.oeraturafoi decresci da lentament.e, ar,

.sontr-3.riD da lit.eraturar não most.rararn uma. ritida direção preferencial d.2

propagação das t.rincas _ Est-3.s.. quando produzidas pelo indent-3dor_,alinhavam-se

sempre na direção das diagonais da impr'P-5sãoVickers.. mostrando assim um:iforte



influência dos cantos do indentador. No ent.anto,
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amostras submetidas a
choQues térmicos apresentaram um comportamento normal.

4 - utilizando a técnica de ataQUeQUimicorevelamos buracos

(pits e montanh-3.s(hillocks) próximo a indentação e nos C.DP .A. (onde temos linhas

de deslocações separando nitidamente três regiões com orientações
cristalográficas ligeiramente diferentes). As revelações dP-5ses defeitos
originados tanto pelas indentações Quanto pelos C.D.P.A. sugerem Que estes são

linhas de desloca~:::;esQue emergempa.~aa suPer-flcie.
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