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Neste

RESUMO

trabalno estudamos a infLuência da temperatura e

tempo de reação e sinterização na preparação de amostras

cerâmicas supercondutoras pelo metodo de reação no estado sóLido.

Os resuLtados lndicam claramente que aLgumas

suscetioilidade magnetica (X), resistivídade (Q),

densldade e porosidade aparente,

destes supercondutoras,propriedades

critica tTc)

microestruturas

tais como temperatura

sofrem forte

influência das condições de tratamento termico

Foram preparadas varias amostras dos sistemas

sendo que a temperatura e tempo

ideal de reaç~o encontrados foram de 950o[ por 6 horas e 9250[

por 48 horas, respectivamente; ambas tratadas em fluxo de

técnicas de difração de raios-x, técnica de quatro-pontas

oXlgênio. caracterização destas amostras foram feitas peLas

(medida

da variação da resistividade pela temperatura), ponte de

Hartshorn (para a medida da da suscetibiLidade

magnética pela temperatura), microscopia eletronica de varredura

(para a análise das microestruturas) e método de lmersão (para a

medida da densidade e porosidade aparente). ~ maior temperatura

crltica encontrada foi de aproximadamente 94 K para YBa~[u3)6.~."

e de aproximadamente 91K para o TmBa2[u306.S+M.
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~BSTR~CT

The influence of the temoerature and time the

reaetlon and sinterization of supereondueting eeramies prepared

by a soLid state reaction was det~rmined.

The results eLearLy showed tnat some of its properties~

such as crítícal temperature tTe), magnetic susceptibiLity (X),

í'eslstivity ((!) I mlcrostrueture, apparent density, and porosity

undergo a strong infLuence of tne preoaratíon condítions.

Some

systems were preoared. The ideal reaction temperature and time

were 850 C for 6 hours and 925 C for 48 hours, respectiveLy. Both

anneaLed ln O,> fLow. The sample characterization was made by

uSlng X-ray diffraction, standard four praDe t measures the

variation of resistivlty versus temperature), Bridge of Hartshorn

the variation of susceptibiLity versus temperature), scannlng

eLectron micrograph ( microstructure anaLysis), and
..
lmmerSlon

method ( measures tne apparent density and parosity). The

greatest criticaL temperature was approximateLy 94 K for

V I .i.l
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INTRODUÇÃO

resistividade elétrica de muitos materiais vai a

zero bruscamente quando estão abaixo de uma certa temperatura,

chamada de temperatura crítica (Tc), onde passam por uma

transição de fase do estado com resistência normal para o estado

supercondutor. Este fenômeno foi observado pela primeira vez por

Kamerling Onnes em 19'11 para o mercúrio ( 1 J. Desde então,

procura-se materiais supercondutores com alta temperatura

crítica e elevado campo crítico (Hc), bem como determinar um novo

mecanismo supercondutor associado a eles. ~ figura (1), ilustra

graficamente o progresso das temperaturas de transição

supercondutora desde a descoberta por Onnes até ~gosto de 1988.

Como pode s~ notar, o aumento da Tc foi aproximadamente linear

até o ano de 1986,levando-nos à espectativa de Tc próximo de 30 K

em 1990. Entretanto, uma drástica alteração destas expectativas

começou a ocorrer em meados de ~~ril de 1986 com a descoberta por

Berdnorz e Muller [2) de uma nova classe de óxidos: La2_MMxCU04_W

( M=Ca, Sr, Sa, x=O,3 e y>O ), os quais tornam-se supercondutores

em aproximadamente 30-40 K, abrindo assim um novo caminho para as

pesquisas em supercondutores. Imediatamente após esta descoberta,

novos valores de Tc foram obtidos, chegando a 92 K em fevereiro

de 1987 quando Chu e colaboradores (3] reportaram a descoberta de

um novo sistema óxido Y-Ba-Cu-O. Em 1988 novos sistemas óxidos

apresentaram supercondutividade a uma Tc de 110 K para o Bi-Ca

Sr-Cu-O (4] e 125 K para o Tl-Ca-Ba-Cu-O [5],

Basicamente, estas novas classes de óxidos

supercondutores

quatro motivos:

podem pOSSUlr

2

um excepcional interesse por



- Estes óxidos s~o facilmente fabricados, em contraste com as

ligas de niobios e assim podem ser

laboratórios e universidades.

investigados em pequenos

- Suas Tc's são muito altas e os campos críticos (Hc) são

estimado em megagaus [6].

- Eles requerem um novo modelo teórico e vários modelos

sendo propostos.

estão

- São de considerável importância tecnológica pelas suas

possíveis aplicações.

~ aplicação das técnicas clássicas para o processamento

de cerâmicas tem fornecido estruturas mais densas e duráveis com

melhorias do campo e corrente crítica, pré-requisito para muitas

aplicações tecnológicas.

~s possíveis aplicações destes supercondutores em

algumas áreas, juntamente com o tempo previsto para realizá-las

est~o listadas na Tabela I.

~pesar da facilidade na fabricação destas cerâmicas

supercondutoras, a produção de amostras de alta qualidade torna

se um problema devido á grande sensibilidade de suas propriedades

elétricas e magnéticas ao método de preparação utilizado.

Portanto, o conhecimento de diagramas de equilíbrio da mistura,

bem como um estudo sobre reações no estado sólido e sinterização

tornam-se essenciais para a realização deste trabalho como em

qualquer outro que envolva a preparação de materiais.

Neste trabalho estudamos os efeitos do método de

preparaç~o nas prdpriedades elétricas, magnéticas, estruturais e

microestruturais nas amostras supercondutoras com enfase nos

sistemas

convencional

Y-Ba-Cu-O e

de reação

Tm-Ba-Cu-O,

no estado

produzidas pela técnica

sólido. Determinamos as

situações críticas em ambas,

3
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processo de preparaç~o, verificando a influência da temperatura e

tempo de reação-sinterização sobre suas propriedades.

~ importância deste trabalho torna-se evidente pelos

novos resultados alcançados nesta área de pesquisa e o

acompanhamento, desenvolvimento e produção de novos materiais é

essencial para nosso desenvolvimento científico e tecnológico,

além de sua importância econômica.

Tabela I : Possíveis aplicações dos supercondutores cerâmicas,

juntamente com o tempo previsto para realizá-las[7J.

~plicações ~no previsto

Transporte por levitação magnética 1995-2000

Computação 1990-1995

linhas de potência 1995-2000

Geradores de potência 1995-2000

~rmazenamento de potência 1995-2000

Dispositivos Josephson 1990-1995

C.I. supercondutores 1990-1995

Sensores magnéticos 1995-2000

Sensores I.V. 1990-1995

NMR 1990-1995

Blindagem magnética 1990-1995

Magnetos supercondutores (fusão) 1990-2000

4
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Figura (1) :Evoluçaó da temperatura critica (Tc), desde a

descoberta do fenômeno por Onnes até ~gosto de 1988.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFI[~

2.1 - DI~GR~M~5 DE F~5E

2.1.1 Introdução

~lgumas suostanclas soLidas pOdem existir em diferentes

formas ou fases. Em sistemas que contêm malS que uma especie

qUlmlca, o numero de fases pode ser correspondentemente grande e

as propriedades do materiaL dependem significativamente da

natureza, numero e quantidade destas posslvels fases.

Hssím, e essenciaL no estudo de materiais, conhecer as condições

sob as quals quaLquer sístem~ existir~ nas v~rlas formas

possíveis. Estas informações, sobre um dado sistema, podem ser-

mostradas reLacionando o numero e composição de fases em função

da temperatura, pressão e composição totaL, em diagramas

cnamados de diagramas de fase ou diagramas de equiLíbrio,

porque semeLhantes diagramas mostram as fases mais estàvelS que

ocorrem sob condições de equiLlbrio ). Os diagramas de f a se

podem ser cLassificados em sistemas monocomponentes, binarios e

ternarios, de acordo com a quantldade de componentes envoLvidos.

O oojetivo deste tOP1CO e de apresentar uma revlsao sobre estes

três tipos de diagramas. Os diagramas binàrios serão usados neste

trabaLho para a formação do precursor Ba4Y207 o quaL antecede as

formaçao do TrBa2[u306_5+M no slstema ternàrio Y~03-CuO-BaO.

R haoiLidade para o entendlmenta e lnterpretaçao destes

slstemas,Dem camo,o connecimento da sua termodlnamlca baslca são

essenciais para um eflciente trabalho nesta area de pesqulsa.
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2.1.2 - Termodinâmica dos Diagramas de Fase

2.1.2.1 - Estabilidade dos Sistemas Termodinâmicos

~ estabilidade dos sistemas termodinâmicos está baseada

nos princípios. de máxima entropia e mínima energia. Portanto, é

necessário para um sistema estar em equilíbrio, que possua a

máxima entropia compatível com sua energia total ou, em

tratamento recíproco,

entropia total.

a mínima energia para uma determinada

~s condições de estabilidade de um sistema com energia

E = E(S,V), podem ser determinadas pelo princípio de mínima

energia, no qual devemos ter as seguintes condições:

a) dE = [ i) E ] v d 5 + [ oE ) s d V = O 2.1

as ê)V

C) V'

Introduzindo uma nova variável dT no local de d5, para

eliminar os termos cruzados, teremos:

, .
. t

2> 5 é)V

d Z E = 1 / ê) '-:E Cd T ) z. + [olEJ CdV)4) O

2JV l

ou q(dT)~ + B(dV)2 ) O I a condição para que tenhamos a mínima

energla para todos os valores de dT e dV C exceto de dT=dV=O)

8



devemos ter ~>O e 8>0. Como:

R = 1=1=(~-]

, õ ( DE)()'-E 0SL. dS ê)s

ê)T

e

B ~ (o 2 E ) "D2[
UV~

O V2T

- GiPI = 6T

àS
'J

como:

l-êJ2G J- ZD.s ê)v _

()2 E

ê)s ~

- () p
f)v oT

é)s

portanto, a equaç~o será:

aSSlm:

( (5) ::ê, ->{

C\J

T
>0 2.3

-(~)'ov T

2.4

Rs equações 2.3 e 2.4 são as condições de estabilidade

que garantem o princípio de mínima energia. No espaço E,5,V

9



teremos a seguinte superfície/mostrada na figura (2). O primeiro

critério de estabilidade é sempre obedecido, pois Cv e T sào

positivos em condições normais. o segundo critério requer que a

compressibilidade isotérmica do sistema seja positiva. Estes dois

critérios de estabilidade sào conhecidos como o Princípio de Le

Châtelier o qual, pode ser resumido como: "Pelo crit~rio de

estabilidade um sistema tende a restabelecer o equilíbrio quando,

por um m~todo qualquer, for desviado do mesmo".

t
5

"
,/II

.,..,
I "I ..•...

A I ,
I "

I
t" l

'J..
'" "

,/' ",
I "I ,

~ "

u--

Figura (2): O estaào de equílibrio ~ num ponto de mínima energia

E para 5 constante [8].

Qualquer parte de um sistema homogêneo/estará em

equilíbrio com o restante do sistema/somente se sua equaç~o

fundamental satisfazer as inequações do critério de estabilidade.

Entretanto, se esta equação de estado não satisfazer estas

inequações, o sistema não poderá permanecer homogêneo/ pois a

10



homogeneidade neste ponto implicaria em uma energia maior que a

mínima para o sistema. ~ tendência à mínima energia do sistema

fará com que este se torne heterogêneo,

mais fases.

dividindo-se em duas ou

Podemos usar, um outro tratamento para demostrar o

princípio de mínima energia, visto que a mudança da quantidade

dependente E, foi expressa em termos de duas variáveis

independentes 5 e V na equação·2.1, as quais não são convenientes

para a manipulaç~o experimental. Podemos eliminar esta

dificuldade pela introduç~o de uma nova quantidade G, chamada de

energia livre de Gibbs, a qual é definida como:

diferenciando

2.1,teremos:

a

G = E + PV - TS

equaç~o 2.5 e

dG = VdP - SdT

substituindo na

2.5

2.6

onde a quantidade dependente G,é expressa em termos de duas

variáveis dependentes P e T, as quais s~o controláveis num

laboratório. Para um processo com temperatura e press~o

constantes, a equaç~o 2.6 mostra que sob condições de equilíbrio,

dG = O , 2.7

sabendo que num processo espontâneo irreversível, dS ) O, teremos

pela equaç~o 2.5 com temperatura e press~o constante

dG < O ,

1 1

2.8



ou
.

seja, a energla livre decresce e aLcança um mínimo no

equilíbrio.

2.1.2.2 - Regra de Fase de Gibbs

Suponha um sistema formada par c componentes

distribuidos entre p fases homogêneas. Por extrapolação, de n

para n+1, pode-se facilmente escrever a condição de equilíbrio para

este sistema como sendo

T C .1. ) =T (:;n =· ......... T < p )

p < :I.)

=p(2) =•••••••••• p<F')

!tO)

-=fi c':;!) = .ft.<P). :l.
:l.• •••••••• ':l.

2.9

fi < :l. )
=!f(2) =

••••••••• JtcP)

jtJ<:l.)

=ft(2) =·........ f < p)
c

ou seja, quando não existir qualquer tipo de membrana ou parede

separando estas fases, a temperatura, pressão e potencial químico

serão iguais em todas fases no equilíbrio.

~ composição média do sistema acima será definida por c

-1 termos de concentração, visto que a concentração do ú l t i mo

componente é igual ao restante. Portanto, para definir a

composição de todas p fases, será nescessário pCc-1) termos, em

outras palavras, o número total de variáveis de concentração é

igual a pCc:-1). ~ temperatura e pressão do sistema/as quais, são

as mesmas para todas as fases no equilíbrio, contribuirá com mais

duas variáveis/que serão consideradas em adição com a

12



concentração de termos. Na ausência de outras variáveis

[pCc-1)+2l parâmetros para caracterizar oexternas,

sistema.

temos

No equilíbrio, entretanto, as condições 2.8 fixam

automaticamente Cp-1)c variáveis. conduzindo pCc-1)+2-Cp-1)c=c

p+2=número total de variáveis. Consequentemente, podemos dizer

que no equilíbrio existirá somente:

f = c - p + 2 2.10

variáveis, que definem o estado de um sistemai f é chamado de grau

de liberdade, ou seja, o número de variáveis de estados

intensivos que podem ser independentemente variados sem mudar o

número de fases.

2.1.3 - Sistemas Monocomponentes

Uma substância pura representa por definiç~o um sistema

monocomponente, no quaL somente duas variáveis,pressãoCP) e

temperaturaCT) são consideradas, isto porque a composição é fixa.

O estudo das relações de equilíbrio no sistema monocomponente

pode ser iniciado,considerando diagramas de temperatura - pressão

- energla livre, tendo em vista o critério de energia livre

enunciado nas equações 2.6 e 2.8.

sistema monocomponente é :

o = o ( P,T )

~ equação de estado para um

2.11

no equílíbrio,esta equação é dada por:

do = V dP - 5 dT

13



Integrando para um ponto GCPo,To) arbitrário sobre uma superfície

G = GCP,T), ~

Gep ,T ) : Gepo,To} +) ~
~

1.1

ep,To} dP -J 5ep ,Tl dT
rc

2.12

Na primeira integraL, o voLume moLar V pode ser medido em função

da pressão, podendo assim ser avaliado grafícamente. ~ segunda

integral também pode ser avaliada graficamente, pela variação da

temperatura T com a capacidadp caLorífica a pressão constante,

[p. ~ qual é definida como,

[p = ( a / T)

Sabendo que,

dS = da I T

Substituindo na 2.13, temos,

dS = [p dT I T

assim,

J 5 dT ' JJ Cp dT dT I T

2.13

2.14

2.16

Graficamente, a solução da função G na equação 2.12 produz uma

superfície no espaço G - T - P , como mostrado na fígura (3).

Esta superfície de energia livre existirá para cada

fase - vapor, líquida e sólida - no sistema monocomponente, e a

intersecção destas dão origem a uma região abaixo das superfícies

na qual num intervalo de T - P a fase é estáveL. Um diagrama

mostrando esta região, num sistema monocomponente,

esquematicamente na figura (4).

14
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t
G

T '---

Figura (3): Superfície esquemática no espaço G - T - P [9].

T-

Figura (4) Esquema do diagrama G - T - P para um sistema

monocomponente,mostrando a porção da superfície

de energia livre da fase sólida, líquida e vapor,

sob a qual são representadas as condições oe

energia livre (9].
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R intersecção de duas linhas neste diagrama produz uma

região na quall duas fases possuem igual energia livre e portanto

podem assim coexistirem em equilíbrio. ~ intersecção das três

linhas produz uma região de estabilidade das três fases e é

chamado de ponto tríplice. Projetando estas linhas ( CDI DE e PD

) e pontos no plano T - P , um digrama de equilibrio de fase

pressão - temperatura é produzido ( C'O', OIE' e pIO' , o qual

é mostrado na figura (5).

LIQUIDO

E

• X

SÓLIDOc

t
T

/./
VAPOR

P-

Figura (5) Diagrama de equilibrio de fase T - P derivado do

diagrama G - T - P da figura (4) [9],

Este diagrama consiste de :

1 Três áreas, no interior das quais o sistema existe em

equilibrio como monofàsico - sólido, liquido ou vapor.

2 - Três linhas, ao longo das quais duas fases coexistem em

equílibrio a linha CD para sólido - vapor, PD para liquido -

vapor e DE para sólido - líquido.

3 - O ponto D no qual todas três fases, sólido, líquido e vapor

16



coexistem em equilíbrio.

Regiões no interior dos diagramas de fase, podem ser

descritas como bivariantes se uma fase estiver presente,

univariante se duas fases estiverem presentes e invariante se

forem três (ases. Portanto, o ponto trípLice do sistema

monocomponente produzirá uma situação invariante,teremos

então,pela regra de fase, dada pela equação 2.10:

f = c - p + 2 = 1 - 3 + 2 = O,

asslm,o sistema representado pelo ponto D não tem graus de

liberdade e é chamado de invariante. No ponto X da figura (5),

a regra de

existe

sistema

teremos:

somente

somente

uma

um

fase em equilíbrio

componente, aplicando

e,como existe neste

fase,

f = 1 - 1 + 2 = 2,

ou seja,precisamos de duas

temperatura

bivariante.

variáveis para definir

pelo ponto X, que são

representando

ou DE com

completamente

neste caso

um sistema

DP

asslm,

das curvas [DIponto

representado

pressão

qualquer

e

Em

sistemaeste

excessão o ponto D, teremos duas fases coexistindo em equilíbrio,

portanto:

f = 1 - 2 + 2 = 1

aSSlm,

fases,

neste sistema representado por pontos sobre as curvas de

são univariantes e somente uma variável, temperatura ou

pressão é suficiente para defini-los completamente.
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2.1.4 - Sistemas Binários

Em um sistema binário existem dois componentes e três

variáveis termodinâmicasj temperatura. pressão e composição

variável. Portanto, um completo diagrama de equilíbrio é uma

figura tridimensional.

(6 ),

,
c:(
a::
::)
•...
c:(
a::
ILIa.
:E
ILI

•...

A

com variáveis T - P - X conforme

d

•

PRESSÃO-

figura

Figura (6 ) Diagrama esquemático da T - P - X para um sistema

simples com dois componentes a baixa pressão [9].

Entretanto,o uso de figuras tridimensionais é inconveniente para

sistemas mais complexos devido a dificuldade em representa-los. O

diagrama portanto, é usualmente tratado como bidimensional,

deixando uma das variáveis constantes, maIs frequentemente a

pressão; os diagramas são apresentados em secções isobáricas que

são projeções dos diagramas tridimensionais. Na figura (6), o

ponto a e b tornam-se a linha abj a linha torna-se superfície, a

linha ae e bf torna-se a superfície abfe e a área torna-se

voLume, as áreas gae{região sólida

'18
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hbf(região sóLida para o componenente B) tornam-se o volume sobre

as duas superfícies abhg e abfe.

Podemos

binários em:

classificar os diagramas de fase dos sistemas

a)lnsolubilidade totaL na fase sólida

Considerando o caso de duas substância puras, ~ e 8, as

quals são completamente solúveis entre si no estado líquido, mas

s~o totalmente insolúveis uma na outra, no estado sólido. o

diagrama de fase ou equilíbrio deste sistema binário ~ e 8 é dado

pela figura (7),

Notamos que, para altas temperaturas existe uma solução

líquida monofásica. Supondo que, temos uma mistura contendo X\ de

8, se iniciarmos o resfriamento deste líquido, no ponto S ela

curva ~E começará a solidificaç~o, aparecendo um cristal do

sélido ~ puro, em equilibrio com a solução líquida. Com o

aparecimento do cristal, a soLução Líquida terá maior

concentração do componente 8. Isto significa que o crescimento

contínuo do cristaL I=l fará com que a composição do liquido

continue seguindo a curva I=lE até o ponto E. o ponto E representa

a menor temperatura que a soluç~o líquida pode existir, e abaixo

desta temperatura, a soluç~o liquida se solidificará, formando

uma mistura do sólido R e 8, chamada de mistura eutéctica e,

consequentemente o ponto E é conhecido como ponto eutéctico,

originado da paLavra "eutektos" significando "faciL fus~o" ou

seja, neste ponto teremos uma composição de menor ponto de fusão.

Uma reação eutéctica consiste na separaç~o de duas diferentes

soluções sólidas de uma ou mais fase liquida:

+
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voto 8I
SOLUCÃO

I
I ---18I

t

I IUQUIDA

~ A

.
SOLlDO. 8+

~
SOLlDO

Cl::

A+ SO.LUCÃO
::>

S.L. LIQUIDA
~ C D~ 'rI

Cl:: I •I
I.IJ

.
a.

I SOLlDO A + SOLlDO 8

:E

II
I

I
I.IJ

I~
III II II I

I I
100 % A

COMPOSICÃO
O%A

0%8
1000108

Figura ( 7) Diagrama de fase binário para sólidos insolúveis

[10)'

No final do processo,contendo X por cento de B teremos um

s.6lido de ~ puro mais mistura eutéctica de ~ e B.

concentraç~o Y por cento de B, teremos analogamente a mistura

eutéctica mais um sólido de B puro.

~ linha do diagrama de fase ~EB é chamada de "liquidus"

e a linha CED é chamada de "solidus".

~plicando a regra de fase para este sistema, teremos

f=2, para qualquer ponto acima da linha "liquidus" (sistema

\:fhivariante, a temperatura não pode ser alterada sem produzir

mudanças na composição):f=1, entre a linha "liquidus" e

"solidus"(sistema univariante), f=O, no ponto eutéctico E

(sistema invariante, com valores fixos de temperatura e

composição).

b) Solubilidade total nas fases sólida - líquida
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Para um sistema binário, onde existe uma soLubiLidade

total dos componentes, um diagrama de fase possível é mostrado na

figura (8),

SOLUÇÃO LIQUIDA

í

I
I I I
SOLUÇÃO SÓLIDA
I s 10 I L
X2 X ~2

COMPOSiÇÃO

I
I
I
IL
X3

O~oA
100%8

Figura (8) Diagrama de fase com solubilidade completa [9].

Uma soluç~o líquida cuntendo X por cento de B, começarã

a solidificar~se a uma temperatura Ti' Nesta temperatura, o

líquido de composiç~o Xo estarã em equilíbrio com a soluç~o

sólida de composiç~o XiS, assim o sólido obtido nessas condições,

possui primeiramente composição XSi• ~baixando a temperatura, o

liquido altera sua composição ao longo da linha "liquidus

tornando-se cada vez mais rico em B. ~ cada novo aumento da forma

sólida rlca em ~I a composiç~o passa para um novo valor de

equilíbrio. Na temperatura T2• todo líquido permanecerá com uma

composição X~2 e todo s6lido formado com Xs2.

Este processo continua até a temperatura T3, onde a composiç~o do

sólido é Xo e a solidificaç~o é completa. Subsequentemente,o

abaixamento da temperatura não causará mudança de fase e o sólido

permanecera com composição Xo.

R quantidade de fase sólida ou

21
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determinada pelas seguintes equações

e 2.26

as quals são chamadas de Regra da ~lavanca, porque são as.

condições de equilíbrio mecânico

sólida e líquida, respectivamente.

c) Solubilidade sólida parcial

Wa e WL são 6s pesos da fase

É mais comum encontrar sólidos que s~o parcialmente

solúveis um em outro,do que totalmente solúveis ou totalmente

insolúveis. Um diagrama de fase para o sistema binário mostrando

parcial solubilidade é mostrado na figura (Sal. ~ linha

"liquidus" é a ~EB e a "solidus" a CEB. ~s linhas FC e 50 são

linhas "solvus" e denotam o limite miximo de solubilidade de B

em ~ e de ~ em B respectivamente. Usamos as letras ~ e ~ para

identificar as duas soluções sólidas formadas. Considerando a

solidificação de três composições neste sistema, para a mistura

(1) a solidificação começa na temperatura T1 com uma formação da

solução sólida O com composição O. Continuando a resfriar, a

composição do liquido varia ao longo da curva "liquidus" BE , até

o ponto E e a composição da solução sólida ~ varia de acordo com

a linha "solidus" DO, até o ponto O. Quando o ponto eutéctico é

alcançado, teremos uma solução sólido de composição O e uma

mistura eutéctica de duas soluções sólidas saturadas, ~ de

composição C e ~ de composição O. No ponto P teremos, com o

abaixamento da temperatura,soLução sóLida ~ com composição q em

equilíbrio com solução sólida ~ de composição r.
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a CRISTAIS

~ PRECIPITADOS
O%A

100%8

G

CD
I
I
r

I
I
I
I

COMPOSICÃO

A

I
I
I
I

6ti~ : SOLIDA I
t I- I 15 I3 I 'Tq _-= II F I ------i---
100%A I

o %8

I

(o ) (b)

Figura C9a e 9b) Diagrama de fase para soLubilidade sólida

parcial com eutéctico [11].

Na mistura (2), a solidificaç~o de uma soluç~o liquida

se processará da mesma maneira que para o diagrama de

solubilidade sólida total e quando a solidificação for

completada, resultará em uma soluç~o sólida ~

No caso da mistura (3), quando a solução liquida é

resfriada dá origem a uma solução sólida ~ , a qual permanecerá

inaltera~ l até a temperatura T2 • Nesta temperatura, a linha de

composição encontra a "solvus" e a soLuç~o sóLida está

completamente saturada de B. J:lbaixo de T2' o limite de

soLubilidade é excedido e o excesso do componente B é rejeitado

da solução J:l na forma de precipitado. Na temperatura T3 a

composição é de sóLidos ~ com composiç~o q e precipItados de

partículas p de composição r. I=l segunda fase I t1 pode te\'

precipitado com cristais 13 em torno da fase o-. ,conforme figura(9bL
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2.1.4.1 - Fusão Congruente e Incongruente

Dois componentes de um sistema binário podem combinar

se para formarem um ou mais compostos. Os compostos podem possuir

um definido ponto congruente de fusão. Na figura (10), temos

um diagrama de fase para duas substâncias R e B O abaixamento

de temperatura do Lado direito e esquerdo do ponto eutéctico,

produzirá uma soLução sóLida pura B e respectivamente.

fígura ( 1n I indica duas possibiLidades para se formar uma

solução sólida purat:

'I - O fundente de composição XMI conduz diretamente e

quantitativamente ao sólido ~ . Este processo, embora nos Leva ao

uso de altas temperaturas, TMI tem a vantagem de que problemas de

transporte por diferentes fundentes e composiçaes são evitadas.

2- Qualquer fundente com uma composição entre as duas

Quanto maior

concentraçaes eutécticas podem ser parcialmente convertido para

,maIS especifícamente quando X.1 < XCl) < X.2•

este desvio, menor a temperatura de solidificação.

O composto que se decompae em componentes antes que seu

ponto de fusão seja alcançado, é dito que funde-se

incongruentemente. !:j fígura (12), representa um sistema no qual

um composto intermediário funde-se incongruentemente. !:j solução

sólida ~ inicia sua fusão separando-se numa solução líquida com

e num sólido B mais ou menos puro.

obter ~ puro de duas maneIras:

Neste diagrama podemos

1- Solução líquida de composição entre Xp e B, conduz a uma

reação peri.\:éc\:ica para "3', ou seja,

L<i) + ~(i) ..
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não sendo assim muito prático, pois t forma-se na interfase entre

e L . Em princípio,sob condições aproximadamente estáticas o

fundente de X pode ser convertido em f .

TS

LIQUIDO

T4

« a::::::lI- T3« a::l1J T2a. :El1JI-
I- TI

A e

Xe---

Figura (10): Diagrama de fase com fase intermediária [11].
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,

A

a+y
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y

. ~
I II

.I )

I

II
I

Y +~

I
IIILJX

82 B

Xe -
Figura (11): Composto com fusão congruente (composição XM) em um

diagrama binário com dois eutécticos [11].
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dimensões e não pode ser representado graficamente, assim nós

fixamos uma variável que geralmente é a press~o e asslm, um

sistema tridimensional representará um diagrama de fase ternário

(isobárico), sendo usual representar a temperatura verticalmente

(eixo-z) e as composições horizontalmente. Semelhantes diagramas

tridimensionais, com completa' solubilidade na fase líquida a uma

temperatura T e uma completa solubilidade na fase sólida a baixa

temperatura T é mostrado esquematicamente na figura (13),

Convencionalmente, os diagramas de fase ternários bidimensionais

são uma projeção da fígura tridimensional abaixo do eixo T ou

projeções de cortes isotérmicos. ~ figura (13), ilustra a

intersecç~o do plano isotérmico T1 com as superfícies "solidus"

e "liquidus". Rs linhas resultantes s6lidas e líquidas (para T1 )

s~o ent~o projetadas sobre a base, como mostra a figura (14).

Portanto, podemos representar um diagrama de fase

ternário por um triângulo equilátero, com press~o e temperatura

constantes, como ilustrado na figura (15), na qual temos que:

1- Cada vértice representa 100% do respectivo componente e o lado

oposto 0%,

2- Os pontos sobre as linhas paralelas a um dos lados representam

a composição com concentraç~o constante de um componente no

vértice oposto,

3- Os pontos sobre as linhas que dividem um vértice representam

composições com razões fixas dos outros dois componentes,

4- Para encontrar a porcentagem de~, E e [ no ponto X, traçamos

uma reta paraLeLa aos Lados de ~,B e C passando por X e obtemos a
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composição.

SUPERFíCIE
li li

L1QUIOUS

TmA

"SOLIDUS"/

" LIQUIDUS" / C

TmB

SUPERFíCIE

" SOLlDUS"

Figura (13): Diagrama de fase tridimensional de um hipotético

sistema

[11],

ternário /=l-8-C,com

o ponto X, por exemplo, representa uma composição de

45% /=l, 20% B e 35% C e Y representa 15% /=lI 15% 8 e 70% C.

Com uma apropriada construção, as coordenadas de um

ponto no interior do diagrama de fase podem ser determinadas de

qualquer um dos lados, por exemplo, na figura (15), as linhas XE

e XF estão paralelas aos lados 8C e /=l8, respectivamente. o

comprimento CE representa a porcentagem de /=l(45%) na composição

X, o comprimento /=lFa porcentagem de C(35%) e o comprimento FE a

porcentagem de B(20%). R leitura pelos Lados BC e RB é simiLar.
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A

c
U'oUIDO

B

Figura (14): Secç~o isotérmica a temperatura T~ do diagrama da

figura (14) [11].

c

Figura (15): Representação da composição em um sistema ternário

por meio das coordenadas trianguLares [12].
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Para se aplicar a regra das fases em reLação aos

sistemas ternários, consideramos c=3 e portanto. o número máximo

de fases existentes simultâneamente num dado momento( sendo a

pressão constante) nos sólidos ternários é igual a 4 ( equiLíbrio

invariante):

f = c - p + 1 = 3 - 4 + 1 = O

Nos sólidos ternários pode haver também a cristalização

de uma eutéctica ternária ,

que se desenvolve em uma temperatura constante. Se considerarmos

que o sistema é constituído por três componentes ~,B e C solúveis

no estado líquido e insolúveis no sólido, o processo de

cristalização no intervalo de temperaturas, começará pela

separação de um dos componentes ( por exemplo ~ ) e depois de

dois componentes, ou seja, uma eutéctica binária, a qual se dá

também num intervalo de temperatura. À temperatura constante pode

haver apenas a cristalização, em conjunto dos três componentes

( sob a forma de uma eutéctica ternária).

Os sistemas ternários podem classificar-se segundo os

mesmos critérios de solubilidade que se aplicam no caso dos

sistemas binários, evidentemente o número de diagramas dos

sistemas ternários de diferentes típos é grande e sai fora do

âmbito deste trabalho. Por esta razão, limitaremos apenas a uma.

análise geral dos processos de cristalização que se desenvolvem

em sistemas ternários, sem e com soluções sólidas.

Para o primeiro caso, suponhamos que três componentes

são insolúveis no estado sólido e não formam compostos

30

químicos.



Cada um dos pares possíveis de se formarem pelos componentes R I

B e ( representa um sistema de eutéctica binária, enquanto que

todos os componentes juntos formam um sistema de -eutéctica

ternária. !=I figura (16), representa o desenvoLviménto de um

diagrama deste tipo ao passo que a figura (17), é a sua

representação esquemática tridimensional.

Figura(16) Diagrama de estado de um sistema ternário com uma

eutéctica

['13] .

ternária. Representação bidimensional

Na figura (16), o segmento E1~ é a projeção da linha

"liquidus" do sistema binário ~B no momento em que, do líquido,

ocorre a separação dos cristais do componente ~ o segmento E3R

é a projeção da linha "liquidus" do sistema binário ~C no

momento em que fica separado o mesmo componente ~.

3'1



Figura (17):Diagrama de estado de um sistema ternário com

eutéctica ternária. Representação tridimensional [13],

o ponto E1' é a projeção do ponto eutéctico no sistema

binário I=IB, correspondendo a linha E1E à variação da posição do

ponto de eutéctica binária I=I+B em função da ação do terceiro

componente, o mesmo ocorrendo com a linha E2E em relação à

eutéctica I=I+C , Portanto, se for as linhas E11=1 e E21=1 , onde ficam

separados o sólido ~, a cristalização começará em todos compostos

cuja concentração fique dentro dos limites da superficie Etl=lE3E

na figura ('17), a quaL é chamada de superfície de "Liquidus" da

cristaLização primária do sólido 1=1.

projeção de "liquidus" da cristalização primária dos B e, a

CE2EE3 se atribui à cristaLização primária C.

No segundo caso, cUJos componentes formam soLuções-

sóLidas, a representação gráfica é ainda mais compLicada. Para

simpLificá-los, são utilizados secções horizontais e verticais

dos modelos tridimensionais. Neste caso, o objeto de estudo é

somente uma parte do sistema totaL onde todos compostos estão
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numa determinada temperaturaC secções horizontais, ou seja,

isótermicas) ou um certo número de compostos a diferentes

temperaturas C secções verticais ).

Suponhamos um corte no diagrama da figura no

plano horizontaL que fica acima do vértice C e da eutéctica

binária E1 e abaixo dos vértices ~ e S, ou seja, um plano que

corta a superfície IILiquidusll , onde ocorre a separaç~o dos

sólidos ~ e B. o diagrama horizontal resuLtante é mostrado na

figura ( 18) , o qual terá uma região da fase líquida L e duas

regiões bifásicas: ~+L e S+L. ~ secção isotérmica possibilita

estabelecer as fases que existem à uma dada temperatura. Na

região bifásica, a composição das duas fases é determinada pela

regra da alavanca.

~s secções verticais são secções paralelas ao lado do

triângulo ( com um dos componentes constantes) ou que passam

através do vértice ( relação constante dos dois componentes). ~

figura (19), é uma secç~o paraLeLa ao Lado ~B da figura (17), com

o componente [ constante.

A

c

fi.gura (iB) Secção isotérmica horizontal do sistema ternário

representado na figura (17) [13],
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Figura (19) Secção verticaL (paraLeLa ao Lado ~B) do sistema

ternário representado na fígura (17) [13].

2.1.5.1 - Diagrama de Equilíbrio de Fase no Sistema Y20~-BaO-(uO

o sistema Y203 - BaO - [uO, foi estudado a 950 [ em ar

[14] e a pressão parciaL de oxigênio foi mantida constante.

Primeiramente, discutiremos os sistemas binários

seguido por uma descrição da química do composto ternário.

o diagrama de fase do sistema BaO - Y203 acima de 1200

[ foi discutido por Lobato e outros em 1972 [15], mostrando que o

funde-se

congruentemente a 2160 [. Um estudo em temperaturas mais baixas,

900 a 1300 [, foi realizado por Kwestroo e outros em 1974 [16],

mostrando a existência de um outro composto meta estável, com

o quaL se transformava a aproximadamente

lOGO C em outros compostos, o composto

monofásico Ba4Y207 foi obtido a 1000 [ partindo do Ba[03 com um
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tempo de reação de aproximadamente 10 horas, devido a

estabilidade de BaC03• ~ quantidade de carbono encontrado neste

composto fOl de aproximadamente 1% em peso. Isto impLica que

uma célula unitária tetragonal, com a = 4/36 ~ e c = 28,62 ~ ,

~parentemente/ o mesmo teria

R figura (20), mostra

este diagrama de fase, após Jan-OLof Rnderson [17],

2600

2400

2200

2000

11300

1600

1400

1200

1000

800
O

800

20

LIQUIDO

40 60
MOL %

Figura (20) Diagrama de fase do sistema BaO - 1/2 Y203 [14],
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Um preliminar diagrama de fase do sistema Y203 - CuO,

foi apresentado recentemente por Roth e outros [14], embora o

composto Y~!CU205 , ortorrômbi.co, PnaZ1, a = 10,799, b = 3.496 e c

foi descrito por ~rjomand em 1975 [18], o qual

também descreveu a preparação de YCU03 a 800 C sob 400 ~tm de

oxigênio por 40 horas. o composto YCU02 foi preparado por

Ishisuro e outros em 1983 [19],

com uma pressão parcial de oxigênio de 10-4

~tm. Este composto aparentemente funde-se incongruentemente entre

1100 C e 1150 C. Um diagrama de fase preliminar deste sistema é

mostrado na figura (21).

LíQUIDO

• NÃO
FUNDIDO

Q PARCIALMENTE
FUNDIDO

------,."
" o"Q 1125

24400
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

Q \
\

1200

1400

1600

1000
O 20 40

1/2 (Y2 03)

60 80 100
CuOx

MOL %

Figura (2'1) Diagrama de fase preliminar do sistema 1/2Y203

CuO" [ 14] .
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c) o sistema BaO - CuO

l=l princípio, nenhum diagrama de fase completo deste

sistema foi publicado, mas o composto BaCu02 é bem conhecido

(18,20,21], sendo c6bico, 1432, a = 18,285 l=l.l=lrjomand e Machin

(18], pre~araram a fase rotulada como Ba[u02.5 com algum excesso

de BaC03, O composto BaCu202 também foi sintetizado [22], mas

aparentemente não é estável em atmosfera de ar, l=lsfases Ba2Cu03

e Ba3Cu04 foram preparadas por Frase e outros [23], mas descrita

como higroscópicas. O composto Ba2Cu03 decompõe-se acima de 850 C

(23] e funde-se parcialmente a 950°C [14].

Um resultado preliminar do sistema BaO - CuOM em ar foi

r~alizado por Roth [14], e resumido na figura

funde-se entre 1000 e 1010 C, provavelmente

(22) . O BaCu02

incongruente. O

eutéctico entre BaCu02 e CuO ocorre a aproximadamente 900 C com

60% de CuO.

t possivel produzir'Ba2Cu03+M" monofàsico, misturando

Ba02 e CuO em razões apropriadas a 900 C, preferencialmente em

oxigênio. Temperaturas maiores n~o podem ser usadas devido a sua

instabilidade acima de 950°C. Quando resfriado lentamente até a

temperatura ambiente, a quantidade total de oxigênio é 3,3,

cristalizando-se com célula unitária ortorrômbica, grupo espacial

71 , Immm, com a = 4,0969 l=lú , b = 3,9038 ~Oe c = 12,9441 ~ , O

composto Ba3Cu508+>~ com excesso de Cu pode ser produzido a partir

de Ba02 em temperaturas até 800cC em atmosfera de oxigênio, acima

desta temperatura decompõe-se em BaCu02 e CuO. O composto

8a3Cu50S+M é formado na preparaç~o do composto ternário

Y8a2Cu306.5+M
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Figura (22) Diagrama de fase do sistema BaO - CuOw em ar [14].

d) O sistema ternário Y203 - BaO - CuO

Mu it a s composições foram preparadas neste sistema

ternário para estudar seu diagrama de fase.

foi sintetizado por Michel [24],

e posteriormente estudos de difração de Raios - X foi realizado

por Rndreeta e outros [25], no composto Tm2BaCuOs isoestrutural

Este composto, "2:1:1", possui uma célula unitiria

ortorrômbica, grupo espacial 62, Pbnm,
"

com a = 7,079(8) R, b =

~ .
12,09(1)R e c = 5,633(2) R. O composto 2:1:1 foi preparado

BaCO:3 e CuO, aquecendo de 900 a

'10 O O 0[. Em temperaturas acima de 1300 [,

o composto

38

foi identificado como



supercondutor, com uma Te de aproximadamente 80 K por Cava [26].

o composto 1:2:3 possui à baixa temperatura, uma céLuLa unitária

ortorrômbica, grupo espaciaL 47, Pmmm, e uma modificação

tetragonaL a aLta temperatura, grupo espaciaL 123, P4/mmm. Esta

transição do tipo ordem-desordem, envoLvendo oxigênios e

vacâncias, ocorre em aproximadamente 7500 C. estrutura

tetragonaL e ortorrômbica e o efeito da estequiometria de

oxigênio foi estudado por Jorgensen e outros [27,28,28]. Quando

iniciado por hidróxido, peróxido ou nitrato de bário, o composto

monofásico 1:2:3 é obtido aquecendo a 800cC por somente duas

horas, mas quando se inicia por BaC03, oxaLatos co-precipitados

ou outros carbonatos, maior tempo de reação é nescessário, devido

a baixa reatividade do BaC03. Medidas de difração de Raios-X

indicam que 1:2:3 decompõe-se parciaLmente em Ba3Cu~08.X

razões apropriadas, aquecendo a 850°C em ar por poucas horas.

Entretanto, iniciando com BaC03 não foi detectado sua formação

[16]. o composto 1:4:3 não é supercondutor [ 16] , POSSUl uma

ú

céLula unitária pseudo-cúbica com a = 8,069 ~ ou tetragonaL,

grupo espacial 123,

~
4,0345 ~ e cla = 0,5

P4/mmm, com a = 8,069, b = 4,0345 e c =

foi obtido

aquecendo a mistura de BaC03,

muitas horas. O uso de Ba02 substituindo o carbonato, resuLtou em

amostras contendo parte de 3:8:5, grande quantidade de 1 :4:3 e

O composto 3:8:5 possui uma céLuLa

unitária tetragonal, grupo espacial 123, P4/mmm, com a = 5,7875 e

o

C = 8,0141 R [16],

O composto 1:5:2 foi preparado, iniciando a reação com

BaO::, I
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célula unitária ortorrômbica com a = 4,030, b = 4,090 e c =

~
21,60 ~ , o grupo espaciaL possiveLmente é Immm (71) [16].

Nas figuras (23) e (24) é apresentado o diagrama de

fase preLiminar deste sistema.

CuO

Y°I.15

Figura (23) Diagrama de fase do sistema Y203 - BaO - CuO a 9S0cC

[30J.
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Figura (24) Dados preLiminares do sistema BaO - 1/2 Y203 - [uON

com as temperaturas Listadas (141.
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2.2 - RE~ÇAO NO EST~DO SóLIDO E SINTERIZ~ÇAO

2.2.1 - Introduç~o

o processo clássico de fabricação de cerâmicas pode ser

visto na figura(25) I consistindo de três estágios e duas

operações de transformação, as quais levam o material de um

estãgio para o próximo [31].

pó

conf6rmaç~o

~

corpo n~o sinterizado

r. taqueclmen o

corpo sinterizado

'I

, ,

)propriedades

Figura(25) Processamento de cerâmica tradicional [32].

o material cerâmico inicia-se como um pó, para o qual é

dado uma formaCconformação ou pastiLhamento), tornando-se um

compactado de partículas, usualmente conhecido como "corpo verde"
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(denominado neste trabalho de corpo não sinterizado), O corpo não

sinterizado é então conformado em um produto denso por

aquecimento [31],

Os fatores mais críticos que afetam o pastilhamentoCou

conformação) é o material inicial e sua preparação - dimensões

e distribuição das partículas do material inícial [31].

Durante o processo de aquecimento, uma suficiente

mobilidade atômica é desenvoLvida no sólido para permitir reações

químicas, crescimento de grãos e sinterizaç~o ~ sinterizaç~o

consiste em permitir o aparecimento de uma força de tensão

superficiaL para consoLidar o materiaL e reduzir a porosidade

[ 3 'I ] .

~s propriedades do produto finaL, o qual em muitos

casos é um materiaL poLicristaLino,s~o dependentes de outros

parâmetros, como indicado na figura (26).

composição química

processamento ~mica ~ .microestru~ . ~riedades

Figura(26): Propriedades dos produtos cerâmicas [32].

propriedades intrínsecas do produto finaL são

definidas peLa escoLha do materiaL iniciaL a ser usado.

Subsequentemente, quaLquer controLe sobre as propriedades do

produto finaL pode somente ser obtido peLo controle da

microestrutura, reguLado peLos diferentes estágios e operações de

transformarão no processamento da cerâmica [31].

43



2.2.2 - Reaç~o no Estado Sólido

Uma reação química no estado sóLido, do ponto de vista

cL~ssico,ocorre quando um transporte LocaL de matéria é observado

[33].

Se reagentes s~o colocados juntos em um sistema

fechado, com pressão e temperatura constantes, a reação será

espontânea se a energia livre de Gibbs do sistema diminuir.

o transporte de matéria no estado sólido, e a

reatividade dos sólidos são dependentes da mobilidade de uma

partícula individual na rede. Entretanto, este transporte de

massa é diretamente dependente do desvio de um ordenamento

cristalino ideal, ou seja, quanto maior o desordenamento atômico,

malor será o coeficiente de transporte [33] . Existe grande

número de variavéis que podem influenciar a taxa de reaç~o no

estado sólido, como por exemplo, dimensão e distribuiç~o dos

grãos, densidade de empacotamento, porosidade, área de contato

entre os reagentes, pressão de vapor dos reagentes, etc [34].

Portanto, para ocorrer mudança na microestrutura ou

reações químicas na fase condensada, é essencial a existência de

mobilidade atômica. Existem vários mecanismos possíveis de

difusão atômica,figura (27), pelos quais os átomos podem se mover

de uma posição para outra, a saber:

/- 'iI

1- Mecanismo de vacâncias Rlguns sitias da rede podem estar

vacante e o átomo circundando a vacância, pode então deslocar-se

para a vacância. Rssim, com sucessivos movimentos atômicos a

vacância migra através da rede. R mobilidade por meio deste

mecânismo é provavelmente o processa mais comum de movimento

atômico, figura (27.d)
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2- Mecanismo interstícial: ~lguns átomos podem ocupar posições

intersticiais. Um átomo intersticial pode mover-se para completar

uma outra posição intersticiaL(mecanismo direto) ou pelo

"empurramento" de um átomo vizinho de seu sítio para uma posiç~o

intersticial, tomando assim seu lugar(mecanismo indireto ou

"interstitialy"),figura (27.c).

3- Mecanismo de troca e anel: Um par de átomos vizinhos podem

simplesmente trocar de lugar, ou anel de átomos vizinhos podem

executar uma rotação na quaL cada átomo gira e ocupa a posição do

átomo vizinho. O mecanismo de troca não é energeticamente

provável porque exige uma alta energia de ativação, já o

mecanismo do aneL é possível pois apresenta uma energia de

ativação pequena, fíguras C27.a e 27.b),respectivamente.

(o)

(b)

-0-0-0-0-0-0
0-0-0- -0-0
-0-0-0-0-0 O
CJ0-0-0-0-0-
-[J - O - O O - O - O
O-O o-o-o-'t)i-(c)
-~--D-O-O-O-O0"- O• O O- - O -

•6-~ - õ;- O - O - OO - O - O -[,0 - O - O -
(d)

Figura (27) Mecanismos de difusão atômica: a) troca, b) rotação

do anel, c) intersticial, d) vacâncias [31].

Na escala microscópica,o efeito da mobilidade atómica e

difusão é ilustrado na figura (28), Se dois co~ponentes miscíveis

são colocados juntos, existe uma mistura gradual até a estrutura

de equilíbrio ser alcançada na qual, existirá uma distribuição
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uniforme de ~ e B. ~ taxa de obtenção deste estado final

dependerá da taxa de difusão dos átomos individuais. IguaLmente,

se um novo composto for formado entre ~ e 8, o prosseguimento da

reação requer que o material difunda-se através da camada

intermediãria. R taxa de reação ê limitada pela velocidade do

processo de difusão. Rssim como a taxa na qual a uniformidade da

composição foi obtida e a reação no estado sólido procedida,

muitos outros processos são influenciados peLas propriedades de

• difusão.

Il

•

A B, ,....---~••••••• 0000000••••• • 00 0000•••••• 000000••• ••• 000 O 00•••••• O 00000•• •••• 000 O 00•••••• 0000000

A AB B,.,~~•••• 0.0.0.0 00•••• 0•• 00000•••• 0 0.0.0 00•••• 0 •• 00000••• 0.0 •• 0000••••• 0.0 000 O•••• 0.0.0.0000

AB
, Ao. "0.0 0.0.0.0.0 •.0.0.0 •• 0 0.00.0.0 0.0.0 ••.0 •• 0.0.0 0.00.0.0 O•• 0.0 •.0.0.0.0.0.0.00.0.0 •• 0.0 00

Figura (28): Processo de difusão, do ponto de vista macroscópico,

para formar um novo composto ~B [31].

2.2.3 - O Processo de Sinterização

O processo de sinterização pode ser dividido em três

estágios, a saber:

a-Estágio inicial,onde ocorre o crescimento do "pescoço" entre

as particulas.

b- Estágio intermediário, no qual é iniciado o crescimento dos

grãos; a poros idade é
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interconectados ao Longo das bordas dos grãos . Praticamente todo

processo de densificação ocorre durante este estágio.

c- Estágio finall os poros existem como entidades isoladasl

LocaLizadas nos cantos dos grãos ou totaLmente cercado por grãosl

como resultado do movimento dos contornos de grãos.

Sinterizaçãol neste estudo é definido como o uso do

calor para transformar o pó cerâmica em um denso sólido

policristalino. Técnicas "especializadas de densificação como

pressão a quente, pressão isostática a quente e outras, não são

objetivos deste estudo, portanto trataremos somente de

com um breve comentário sobresinterização no estado sólido,

conformação a seco.

~ força impulsora para sinterizaç~o origina-se de uma

redução do excesso de energia livre da superfície e interface de

um material compactado [32]. Em uma alta temperatura ,o material

é transportado de regiões com alto potencial químico para aquelas

de baixo potencial. Este transporte pode ser realizado por

diferentes mecanismos ( figura (29)), os quais podem agir

simultaneamente [31]. Destes diferentes mecanismos, enumerados na

figura (29) e tabela lI, somente dois influem na densificação, a

saber: difusão de contornos e de redes (indicado como 4,5 e 6

respectivamente) [31].

Os outros mecanismos resultam na redução da energia

livre do sistema devido a redução da áre superficial. Se um

produto denso for desejado, temos que facilitar os mecanismos de

densificaç~o e inibir os outros [33]. Isto pode ser realizado

escolhendo uma apropriada combinação de variaveis como

temperatura, tempo, dimensões de particulas e composição química

(inCluindo o uso de aditivos e atmosfera controlada),

47



Figura(29) Mecanismos de transporte de matéria durante estágios

iniciais d~ sinterizaç~o [34].

Tabela 11- Caminhos alternativos para o transporte de matéria

durante o estágio inicial de sinterizaç~o [31].

Número MecanismoViatransporte OrigemmatériaDepósitomatéria

1

difus~osuperfsuperfície pescoço

2

difus~oredessuperfície pescoço

3

transp.vaporsuperfície pescoço

4

dif.contornocontornosgr~ospescoço

5

difusãoredescontornosgrãospescoço

6

difusãoredesdeslocaçõespescoço

Outro fator importante na sinterização do material
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cerâmica é a conformação. Quando um material em forma de pó é

coLocado dentro de um molde e prensado, a pressão não é

uniformemente transmitida ao longo do material (fígura(30)), mas

depende diretamente do molde empregado [35]. ~ principal causa

desta variação na distribuição da tensão é o atrito com a parede

do molde, o qual está relacionado com a característica do pó, .do

estado de compactaçJo e da condiçJo interfacial entre o pó e a

parede (36]. O atrito com a parede restringe o fluxo da

compactação e provoca um gradiente de pressão e consequentemente,

um gradiente na densidade através do material compactado [35].

Este processo está ilustrado na figura (30).

DIRECÃO DA PRESSÃO

BAIXA PF\ESSÃO ALTA PRESSÃO PRESSÃO MUITO ALTA

Figura (30): Variação da pressão dentro de um material compactado

em um molde cilíndrico [37],

Para minimizar estas variações, lubrificantes podem ser

aplicados nas paredes antes do enchimento do molde [37].

Na escala atômica ou microscópica, a força impulsora

para a sinterização combina-se com esta diferença de pressão

produzindo movimentos nos contornos, que podem resultar em um

crescimento de grãos ou eliminação dos poros. Os contornos de

grãos entre duas partículas de diferentes
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curvados e tendem a movimentar-se em direção à partícuLa menor.

Enquanto o pescoço for inferior ao diâmetro da particula menor,

o contorno n~o poderá se mover para fora do pescoço, porque isto

nescessitaria de um aumento liquido de sua área e assim, uma

elevaç~o de sua energia interfacial [38], Uma vez que a dimensão

critica do pescoço é antingidaJ o contorno supera esta barreira,

tornando-se móvel. Isto é ilustrado na figuras (31) e (32).

(a) ( b) ( c) (d)

Figura (31): Mecanismo quaLitativo do crescimento de grãos em um

compactado poroso: a) partícuLas com pequenas

diferenças na dimensão, em contato j b) crescimento

do pescoço entre o contato das partículas; c)

migração dos contornos de grãos fora do pLano de

contato, d) crescimento do grão [39].

do raio da partícuLa menor, e

dimensão da partícuLa é diminuida

principaLmente

resuLtante da

taxa de crescimento do pescoço é dependente

a distribuição

em reLação a

iniciaL [32]. Como uma consequência do processo de movimento dos

grãos, os poros podem também crescer em dimensão sem

nescessariamente mudar o volume) por união,

figura (33).
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Diagrama ilustrando o crescimento de grãos numFigura (32)

aglomerado de partículas por difusão

superficial. Rs setas indicam a direção do

movimento (39].

rigura (33): Qglomeração de poros durante o crescimento de grãos

[38].
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R curvatura da superfície de um poro circundado por

grãos depende do valor do ângulo da interface do contorno de grão

com o poro e do número de grãos circundados (figura (33))'R

curvatura de uma superfície entre o poro e os grãos estabelecerá

uma força impulsora para o movimento do contorno.

Figura (34) : Efeito do número de grãos sobre a superfície de

curvatura dos poros

Kingery e Francois [41],

[40].

usando um modelo geométrico

para os poros e grãos,calcularam a relação entre a razão

dimensão do porol dimensão do grão e do ângulo de um poro

plano/interface do grão. Estabelecendo assim duas regiões, uma

do crescimento dos poros e outra onde eles diminuiam. Rssim como,

para um material monofásico o ângulo é pré-determinado, a

relevância da razão dimensão do porol dim~~são do grão torna-se

evidente se um produto final denso for obtido.

Outro aspecto muito importante de densificação é a

interação dos poros com os contornos de grãos. Para a taxa de

densificação ser razoável, os contornos e superfícies porosos tem

que permanacerem próximas [32].

Em um tratamento anaLítico da sinterização, assume-se

que o corpo não sinterizado
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distribuição de seus componentesl incLuindo porosidades [32],

Entretanto, muitos produtos sinterizados são não homogêneos

quando formados no corpo não sinterizado [42]. Como uma

consequência desta

processo descrito

variação LocaL, um corpo obtido peLo

aClma possui simuLtaneamente diferentes

composições, em diferentes regiões. Isto gera um probLema

compLexo, conduzindo-nos a duas possíveis soluções

a) produzir um corpo não sinterizado uniforme ou

b) estabelecer limites de variações que podem ser toleradas [42].
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2.3- ESTRUTURR CRISTRLINR E PROPRIEDRDES DO SISTEMR Tr-Ba-Cu-O

( Tr = Y ou Tm )

2.3.1- Introduç~o

~ estrutura crist~lina do sistema óxido Tr 8a2 CU3 07-N

é do tipo perovskite a qual, está diretamente relacionada com as

propriedades de transporte destes materiais.

~ propriedade mais importante destes materiais é a de

se tornarem supercondutores em uma temperatura de aproximadamente

90 K. Esta propriedade , neste composto 1:2:3 em função da

quantidade de oxigênio, tem sido extensivamente estudada [43,44].

Os supercondutores 1:2:3 possuem uma transição de fase

estruturaL reversíveL, a quaL é ortorrômbica à baixa temperatura

(supercondutora) com x~O,5 e tetragonal em altas temperaturas,

acima de 700 C (não supercondutora) com x~O,5 [45].Esta transição

foi encontrada como sendo do tipo ordem - desordem [45,55] e é

devido as vacâncias de oxigênios ordenadas ao Longo de um dos

eixos da céLuLa unitária [46].

2.3.2 - Estrutura CristaLina

~ estrutura cristaLina do sistema Tr - Ea - Cu - O foi

identificada como sendo do tipo perovskite ~E03' onde os átomos

de Tr ou Ea ocupam as bordas do cubo (~), os "atomos de O

o centro de cada fase e os átomos de Cu o centro do cubo (8)

[26,47,48].

~ fase no sistema Tr - Ea - Cu - O responsáveL peLa

supercondutividade

identificada como

[49] no intervaLo de 90 a 92 K foi

tendo uma estequiometria YBa2Cu307-H e sua
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estrutura cristalina determinada por raios-X e difração de

neutrons (47,50,51,52]. ~ fórmula estequiométrica ideal na qual,

as propriedades supercondutoras são maximizadas com x = O, sendo

que sua estrutura perovskite básica é mantida para um intervalo

Entretanto, este sistema possui uma transição

de fase estrutural de tetragonal para ortorrômbica a qual, está

associada com o ordenamento das vacâncias de oxigênio no plano

basal ~53154],podendo ser induzida por mudanças na temperatura

(rápido resfriamento) ou pela estequiometria de oxigênio.

amostras que possuem uma estequiometria de oxigênio Ligeiramente

menor que 7, ou seja x ~ O, exibem uma estrutura ortorrômbica,

~
grupo espaciaL Pmmm, a = 3,8231, b = 3,8864 e c = 11,6807 ~ [47],

com as vacâncias de oxigênios ordenadas, dando origem a cadeias

adjacentes de Cu - O (10) [47,51] Ligadas fracamente com as

cadeias adjacentes de Cu - O (20) e cations vizinhos [53]. Quando

a estequiometria de oxigênio é menor que 6,5, ou seja, x ) 0,5, a

estrutura cristalina passa a ter uma simetria tetragonaL, grupo

espaciaL P4/mmm,
.

a = b = 3,8570 ~ e c = 11,8194 ~ [54], com as

cadeias Cu - O (10) da fase ortorrômbica

desordenamento dos átomos de oxigênio [55].

rompidas devido ao

principaL diferença estruturaL entre os

supercondutores do

rede Cu - O ( 10) neste úLtimo a qual, aparentemente é

responsável· peLo aumento da temperatura crítica (Tc) neste

sistema. Esta suposição é reforçada peLa substanciaL evidência de

que o rompimento destas redes, Cu - O (10), diminue o vaLor de Tc

ou elimina totaLmente a supercondutividade [53,45,56,54], Herman

e outros [53], interpretaram este fato de duas maneiras

primeira interpretação é que o aumento na Te seja devido ao plano

Cu - O (10) ou da interação entre as pLanos Cu - O (10) e (20), ~
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outra interpretação e que as redes '10 são primariamente

responsáveis peLo aLto vaLor de Tc e as redes 2D possuem somente

uma participação secundária na determinação da Tc. De acordo com

estas suposições, podemos esperar que o rompimento destas redes

unidimensionais nos compostos de Y8a2[u307_M, conduziria a um

declinio acentuado da Tc , de 90 para aproximadamente 30 K, como

nos compostos de La2[u04, mesmo que as redes bidimensionais

permanecessem intactas, já que estas possuem um papeL secundário.

Os parâmetros e distâncias atômicas dos compostos

Csemicondutor) (supercondutor) est~o

listados na tabela IrI e IV, onde fazemos uma comparaç~o dos

resultados obtidos por Santoro [54] e Roth [57] para a fase

tetragonal e Beno [47] e [apponi [51], para a fase ortorrômbica.

figura(35), mostra a estrutura do composto

a qual, consiste de uma perovskite tripla cúbica com

um ordenamento dos cátions, no caso de (Tr = Y), Y - Ba - Ba - Y

ao longo do eixo - c. Os íons [u estão localizados em duas

posições não equivalentes na rede. O [u (1) está localizado entre

duas camadas de BaO, na extremidade do plano, dividindo

coordenação com quatro ions de oxigênios - O (1) e O (4) - do

plano c-a. O Cu (Z) com z = 0,35 é também aproximadamente

planar, coordenado com quatro íons de oxigênio paralelos ao plano

a - b - OCZ) e 0(3) e um quinto oxigênio O(1) no pLano a-c. ~

distância Cu(Z)-OC1) de Z,3 ~ é muito maior que a [u(Z)-0(Z,3)

~
que é de ',94 ~ . Esta última coordenaç~o da posição [u(Z) é

muito similar ao do CuO, levando a acreditar que o CuCZ) POSSUl

um estado de valência Cu2+ [58]. ~ distância entre Cu(1)-OC1) de

somente 1,86~, sendo típico do NaCu02 [59], induzindo para o

Cu(1) um estado de valªncia [u3+ (58].

Os cátions de Ba e Y estão circundados por dez e oito
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átomos de oxigênio respectivamente / e suas distâncias estão

Llstadas na tabeLa IV.

Existem evidências [51] de que, quando uma amostra de

YBa2[u307_,< está a uma temperatura acima de 700 [ e é rapidamente

resfriada até a temperatura ambiente, as principais posições de

oxigênio 0(4) tornam-se vacantes com este procedimento, com a

concLusão de que os íons [u(1) são sucessivamente reduzidos de

Cu3+ para Cu2+, ficando totaLmente Cu2+ com x = 0/5 e iguaLmente

para (u1+ com x>O,5. Nesta situação, o (u(1) é dupLamente

coordenado com 0(4), similar ao (u+ no [u20 [58l, sugerindo que o

composto poderia ser reescrito como YBa2(u1+(U2+06 quando x = 1,0

e YBa2(u3+(U2+07 para x = O [54].

(omo a propriedade de um bom supercondutor (perda da

resistência) diminue ou anula-se quando x >0,5, isto nos Leva a

especular que a presença do (u3+ é essencial para uma amostra com

boas propriedades supercondutoras.
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Cu

So

Cu (2)

Figura(35):Estrutura mostrando as pirâmides

quadradas de Cu05 e Cu04• Os cátions não estão

desenhados em escala [55].
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TabeLa 111- Comparação dos paramêtros atómicos para o sistema

(\tomo Parametro

U = O . O O 7 '1 u = O . O O " 4

u =0.0085 U =0.012

0.5 0,5

o
0.158"

'1

1
O

0.5
0.3777

o
0.5
O

0.040
0.007
0.044
'I

0.5
O

0.3779

o

'I

O

0.3549

0.5
O .ICH'i

'I
I

1

0.85
O

0.5
0.3789

u =0.0037 u =0.0065

u =0.0063 u =0.0048

o

o
0.5
O

0.0406
0.0045
0.0026
0.92
0.5
O

0.3773

1
O

0.3556

U =0.0068 U =0.0075

0.5
O. 1843

u =0.0058 u =0.0073

'I
O

0.1584

u =0.0047 u =0.0039

'1.009

U =0.0092

u =Ü.O'158

u =0.0'114

o
Ü .15\8

u =0.0062

1

0.028
0.5
O

0.379'1

'j

o
0.5
O

O

u =0.0'127

'1

O

0.3607

u =0.0063

0.5
0.1952

u =0.0082

0.5

O

u.1521
0.0166
0.0\66
0.0136

0.5
O

0.3793
0.0040
0.0078
0.0140
'I

O

0.Oi39
O. O '139

O. 0'1'13
'j

O

0.3609
0.0043
0.0043
O. 0'122
'I

0.5
O.i 35i
0.0085
0.0085
O. ül 00
'I

0.5
0.0053
0.0053
0.0086
'j

y
x/y/zI

U 1 1U2 o")U33°e"
3a

x/v
ZU I. IU:2 ::?

-,
U33

O.:: ,~

[u( I)

X/Y/Z

U 1 I.U~! ~."U ~:'l3Oe cLu(2)
X,V

ZU 1 :1U2 :;?U;'5 :.,°cc
O ( I)

x
YzU 1 IU ~.:? ':".!U330" '..0(2)

x
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x
YzU 1. 1U ~~.-)U:L.o c;: C'O ~ 4)

;>< / y~
'-
U:t. IU:;! :.~U3 ::,0,,;
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Tabela IV- Comparação das distâncias atômicas encontradas para o

YBa2Cu306 e YBa2Cu307'

Cu(1)-OC1)

Cu(1)-OC4)

Cu(2)-OC2)

Cu(2)-OC3)

Cu(2)-OC4)

Y-O(2)

Y-O(3)

Ba-O(1)

Ba-O(2)

Ba-O(3)

Ba-O(4)

YBa Cu O

1.803

1.945

2.475

2.404

2.916

2.780

YBa Cu O

1 .795

1.940

2.469

2.400

2.905

2.775

YBa Cu O

1.943

1.850

1.928

1.962

2.303

2.414

2.308

2.879

2.977

2.970

2.743

YBa Cu O

1.942

1.846

1.929

1 .961

2.298

2.409

2.385

2.876

2.982

2.959

2.741

2.3.3 - Efeito da Estequiometria e Ordenamento dos Oxigênios

sobre a Supercondutividade

2.3.3.1 - Introduç~o

~través de medidas de difração de neutrons determinou

se a estequiometria de oxigênio do composto 1:2:3 em função da

temperatura, confirmando a existência de uma transição de fase

estrutural de simetria tetragonal para ortorrômbica, a uma

temperatura de aproximadamente 700 [ [45]. Resultados sobre

amostras resfriadas a diferentes temperaturas indicam que Tc

decresce monotonicamente de 92 K para O K, quando a quantidade de

oxigênio é variada aproximadamente de 7,0 a 6,0 [601. Outros

estudos mostram que amostras tratadas em temperaturas menores com
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várias pressões parciais de oxigênio [50/59]1 possuem um platô

em Tc versus Quantidade de oxigêniol em aproximadamente 60 K a

quaLI é uma forte evidência da existência de uma outra fase

supercondutora neste sistema.

2.3.3.2 - Influência na temperatura crítica e resistividade

o vaLor da Tc obtida para os compostos TrBa~[u307_M com

ênfase em Tr = Y, depende sensiveLmente do métot~ de preparação

[61] e em particuLar, da deficiência de oxigênio [62]. O maior

vaLor da Tc obtido corresponde a x = O, onde temos maior

distorção ortorrômbica e menor intervalo de transição

supercondutora [63]. Este valor de x pode ser elevado, dependendo

das condições de processamento das amostras, como, atmosfera de

oxigê~io, rápido resfriamento e etc., resultando na remoção de

átomos de oxigênio da célula unitária [54,45], Quando x = 1

todos os átomos de oxigênio que estão nas cadeias dos [u(1D) são

removidos, ficando isolados um do outro, ou seja, sem átomos de

oxigênio intermediários na cadeia linear O-Cu-O, característica

.do Cu1+ [53,64].

Cava e outros [64], verificaram que a Tc é

aproximadamente constante próximo de 90 K para 0<x<O,2, então cai

bruscamente para 60 K quando 0,3<x<O,4 e finalmente diminue um

pouco mais Lentamente para 30 K com x = 0,7 . Estas variações

de Tc em função da estequiometrio de oxigênios estão mostradas

na figura(36), onde é observada o pLatô em 90 K e 60 K, sugerindo

uma outra fase supercondutora que aparece quando a amostra é

preparada em altas temperaturas com fLuxo de gás ou técnicas de

resfriamento rápido.
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Figura(36): Dependência do conteúdo do oxigênio com Tc e

resistividade no YBa2[u30N para 6,3<x<7,0 [64].

Na figura (36), são mostrados também os valores de

resistividade ( Q ) / na temperatura ambiente para 6/3<x<7,O.

Inicialmente, aumenta devido ao desordenamento das vacâncias,

mas existe um mínimo na resistividade entre x = 6,6 e x = 6/7,

provavelmente pelo ocorrência de um material melhor ordenado

[64] . Para x<6,6, a resistividade aumenta novamente devido a um

novo desordenamento das vacâncias

Na tabela V,

OXIgênio na resistividade

temos a infLuência da estequiometria de
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TabeLa v - Variação da resistividade

temperatura ambiente (64].

do na

x

7,0

6,"28

6,76

6,72

6,60

6,53

6,51

6,30

4,9

3,8

3,5

4,7

5,4

9,2

2.3.3.3 - InfLuência na transiç~o de fase estruturaL

o sistema YBa2[U30N,

transição de fase estruturaL

como já mencionado exibe uma

a quaL está associada com o

ordenamento das vacâncias de oxigênios no plano basal que podem

ser induzidas por mudanças na temperatura ou por estequiometria

de oxigênio. ~ transição do tipo ordem-desordem é devido ao

desordenamento dos átomos de oxigênios em uma posição que é

normaLmente vacante, provocando o rompimento das cadeias

unidimensionais presentes na estrutura ortorrômbica [45,55].

~ composição totaL de oxigênio nestes compostos depende

da pressão parcial de oxigênio usado na preparação e decresce

monotonicamente com o aumento da temperatura em ambas as fases. ~

transição ocorre quando x = 0,5, ou seja, com uma estequiometria

Y8a2[u306,5' assim, uma baixa pressão parcial de oxigênio resulta

numa baixa temperatura de transição estrutural [45].
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ortorrombico Pmmm tetragona I P4/mmm

0(3)

Cu (2)

O( 2)

o

y

Cu (2)

Bo
- 0(4)

0(1)/
~

"::':cu (I)

Figura (37): Estruturas das fases do sistema YBa2Cu307->< : a)

ortorrômbica (Pmmm) e b) tetragonal (P4/mmm)

transiç~o ordem-desordem envolve os átomos

[44],

de

oxigênio do plano basal das sub-redes de CuO com z = O,

comparados na figura (38).

que s~o

Portanto, na fase ortorrômbica(figura 37.a), os dois

sítios de oxigênios sobre o plano z = O da célula unitária

estão completamente vacantes e, de acordo com estudos de difração

de neutros [47,65], as vacâncias de oxigênios ordenam-se ao longo

do elxo-a em z = O e os ions de cobre (CuC1)) formam uma

cadeia unidimensional Cu03 plana quadrada estendendo-se ao longo

do eixo-b , dividindo oxigênio O(1) com as outras [Cu(1),OC1) e

0(4) nas figuras C37.a) e C38.a)] [47,53].
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0(4)

O (I)
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"Cu (I )
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( b ) o (4)
O ( I)

---I
~

~CU (I)

Figura (38): Detalhe do ordenamento dos átomos de oxigênios no

plano z=O a) ortorrômbica e b)tetragonaL [55].

Na transiç~o, a ocupaç~o nos sítios (0,1/2,0) e

(1/2,0,0) é aproximadamente 25% dando origem a um desordenamento

que destroi as cadeias unidimensionais da fase ortorrômbica,

resultando em camadas com estrutura bidimensional perpendiculares

ao eixo-c [[u(1) e 0(1) nas figuras (37.b) e (38.b)] [47,44]. Na

fase os sítios de

oxigênios em (0,1/2,0) e (1/2,0,0) est~o completamente vacantes,

formando uma cadeia linear 04-[U-04 ao longo do eixo-c [66].

distância entre [u-03 na fase ortorrômbica é 1,85 ~ [47J,

entretanto na fase tetragonal esta distância decresce para 1,81 ~

[67] . o deslocamento, em sentido contrário, dos íons de Ba ao

longo do eixo-c [47], aumentam suas distâncias de 4,31 ~ na fase

ortorrômbica para 4,53 ~ na fase tetragonaL.
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Cu2-Y/ CU2-Ba e Cu-Ba na fase ortorrômbica são 3,21~, 3,38 ~ e

respectivamente [63,47,57]. Na fase tetragonal, devido

ao deslocamento dos átomos de 8a, a distância entre Cu2-8a

diminue de 3,18 ~ [67]. ~ distância entre Cu-Cu C3,86~) é a

mesma nas duas fases, portanto, a distorção ortorrômbica modifica

excenciaLmente a correlação entre Cu-8aCY) através do

deslocamento dos átomos8aCY) ao Longo do eixo-c. Rssim, a

diferença básica entre a fase tetragonal e ortorrômbica é o sítio

0(1) vacante no pLano Cu(1) ao Longo do eixo-b, rompendo-se na

fase tetragonaL as cadeias Cu-O-Cu-O existentes na fase

ortorrômbica.

Na tabeLa VI, temos as variações dos parâmetros

TabeLa VI - Variações dos parâmetros celuLares
~

Estequiometria ao ~
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bo ~

3,881(1)

3,885(2)

3,888(2)

3,880(4)

3,888(2)

3,887(2)

3,887(3)

"
co ~

11,677(2)

11,722(7)

11,728(6)

11,716(1)

11,736(6)

11,747(6)

11,768(8)

11,788(1)



2.4 - SUPER[ONDUTIVID~DE

2.4.1 - Introduç~o

supercondutividade foi observada por H . K a me r L i n gh

Onnes em 181 '\ no mercúrio. No estado supercondutor, a

resistividade elétrica do material é nula e as correntes

elétricas fluem sem atenuação.

Neste tópico apresentaremos brevemente alguns conceitos

básicos usados na área da supercondutividade, como: temperatura

critica (Tc), campo critico (Hc, Hc~, Hc?) e correntes críticas

CI c) , as quals estão diretamente relacionadas com as

propriedades intrínsecas do material. ~s diferenças básicas entre

as duas classes de supercondutores (tipo-I e 11) também s~o

apresentadas. O conhecimento destas propriedades e do tipo do

supercondutor é essencial para sua aplicação em dispositivos.

2.4.2 - O Estado Supercondutor

Supercondutividade é o nome dado para uma notável

combinação de propriedades elétricas e magnéticas as quais,

aparecem em certos materiais quando estão abaixo de uma certa

temperatura, chamada de temperatura de transição supercondutora

ou temperatura critica. Nesta temperatura, conhecida como Tc, os

materiais sofrem uma transição de fase do estado com resistência

normal para o estado supercondutor. ~ fase supercondutora é

caracterizada basicamente por duas propriedades

1- ~ resistividade elétrica do material anuLa-se quando abaixo da

temperatura crítica,

2- O material sofre uma transição do estado paramagnético para o
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diamagnético perfeito - Efeito Meissner.

~s propriedades mais importantes de um material

supercondutor são temperatura crítica (T c) , densidade de

corrente crítica (J ) e o campo crítico (Hc,Hc1,Hc2)'

descrevemos a segulr,

2.4.2.1 - Temperatura crítica (Tc)

as quais

Como já mencionamos, a temperatura crítica ou

temperatura de transição, é aquela na qual o material começa a

perder resistividade bruscamente. Esta temperatura é

característica de cada material. ~ tabela VII, mostra a

temperatura

eLementos

de transição de aLguns compostos. Em

metáLicos, impurezas magnéticas tendem a

geraL

abaixar

nos

o

vaLor de Tc, o que já não ocorre com os novos supercondutares

cerâmicas de altas Tc. o intervalo entre Tc e TR_o (temperatura

de resistência nuLa) é pequeno se a amostra for monofásica

TabeLa VII - Temperaturas críticas de alguns compostos.

~mastras TcCK)

YBa:.~Cu307-><

92

BiBaCaSr2O"

110

TL2Ba2Ca2[u3

Ox125

Nb:3Ge

23

Nb~.~Sn

18

V3 5 i

17

Os materiais supercondutores estão divididos atuaLmente em duas
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classes, conhecidas como supercondutores do típo-I e Ir.

Descreveremos abaixo algumas características destas duas classes,

considerando uma amostra cilíndríca com o campo magnético H,

aplicado paralelo ao eixo do cilindro.

2.4.2.2 - Densidade de corrente crítica (1)

Nos prlmelros trabalhos sobre supercondutividade foi

descoberto que existe um limite superlor para a quantidade de

corrente que pode ser transportada ao longo de um material

supercondutor para que ele permaneça sem resistência Ésta é

chamada de corrente crítica (Ic). Se a corrente exceder este

valor crítico, aparecerá alguma resistência no material. Por esta

razão, existe um limite para a densidade de corrente que pode ser

transportada para qualquer região do ~aterial, conhecida como

densidade de corrente crítica (1 ). Esta densidade de corrente

crítica é aplicada para a corrente que passa ao longo da amostra

originada de uma fonte externa e para as correntes de blindagem

as quals, protegem a amostra do campo magnético aplicado.

correntes de blindagem estão sobrepostas à corrente de

transporte, e em qualquer ponto,a densidade de corrente ,J, pode

ser considerada como a soma da componente Jr, devido a corrente

! -'I

de transporte e a com~Jnente J~

de blindagem, aSSlm :

a qual, origina-se das correntes

portanto, a supercondutividade desaparecerá se a magnitude da

densidade total de corrente J, em qualquer ponto exceder a

densidade de corrente crítica
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2.4.2.3 - Campo magnético crítico (Hc)

o perfeito diamagnestimo de um supercondutor é devido

ao campo magnético aplicado, o qual dá origem na ausência de

resistência, a correntes superfíciais que circulam de tal modo a

cancelar a densidade de fluxo interior. Se a densidade do campo

magnético aplicado aumenta, consequentemente as correntes de

blindagem precisam também aumentar, mantendo assim o perfeito

aumentadoé

será aLcançada

perderá sua

Limite na

dlamagnetismo. Se o campo magnético aplicado

suficientemente, a densidade de corrente crítica,

devido as correntes de bLindagem e o materiaL

propriedade supercondutora. Existe,portanto, um

intensidade do campo magnético que pode ser aplicado em um

material a fim de que eLe perman~ça supercondutor. Este Limite no

campo é denominado de intensidade do campo magnético crítico

CHc), onde

Hc = Bc1lu() 2.26

sendo, Sc = densidade crítica do fLuxo magnético e a

permeabi Lidade magnética no vácuo C4 i1' X10-7 Hm-:I.). O campo

magnético crítico de um supercondutor é dependente da temperatura

peLa seguinte equação,

Hc = Ho [1-CT/Tc)2] 2.27

onde, Ho é o vaLor de HcCT) a O K e Tc a temperatura crítica. Na

figura (38), temos a variação do campo peLa temperatura.
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Figura (39): Variação do campo crítico com a temperatura [68].

2.4.3 - Características Magnéticas de um Supercondutor

2.4.3.1 - Supercondutores do Tipo-I

Nos supercondútores do típo-I,
I

abaixo do campo 'rítico

Hc(T), existe somente correntes na superfície e o fluxo magnético

não penetra no volume total da amostra, apresentando assim, um

diamagnetismo perfeito ( X = -1/4 í1) .Quando o campo aplicado

excede Hc, o volume total da amostra torna-se não supercondutora

e o campo magnético penetra completamente no interior da amostra.

Q magnetização anula-se e a resistência muda de zero para um

valor típico encontrado em materiais

7'1

a baixa temperatura.



magnetização de uma amostra supercondutora do tipo-I é mostrada

na figura (40),

CAMPO MAGNETICO APLICADO-·

M

:l .. A I Ha

M=O

Figura (40): Magnetização Vs campo aplicado / nos supercondutores

do típo-I [68J.

2.4.3.2 - Supercondutores do Tipo-lI

Por muitos anos/acreditou-se que todos supercondutores

tinham a mesmas características, e que as anomalias encontradas

Entretanto, em

especialmente

devidos ao

no Hc

efeito

de algumas ligas

destas impurezas.

e metais impuros eram

1857,

i=lbrikosov indicou que esta poderia ser uma outra classe de

supercondutores com aLgumas propriedades diferentes. Esta outra

classe de supercondutores ficou conhecida como tipo-lI. Materiais

deste nOva tipo são mais complexos que o do tipo-I.

Nos materiais do tipo-lI,
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inferior/Hc1 / n~o existe penetraç~o de fluxo e as caracteristicas

sao as mesmas do tipo-li acima do campo crítico superior HC21

existe uma compLeta penetração, e o materiaL é totaLmente normaL.

Entretanto, entre HC1 e HC2 o materiaL está em um estado

conhecida coma IImisturadoli ou vórtice. Este estado é

caracterizado por resistência zero, mas com uma parcial

penetração de fLuxo. r:l figura (41) I mostra o efeito da

magnetização em um supercondutor padrão do típo-II com o campo

apLicado.Nas amostras cerâmicas, as quals tornan-se

supercondutoras em aLtas Tc ( por exempLo o sistema Y-Ba-Cu-O), o

como esperado diminuem com a temperatura mas em

contraste com os supercondutores padr~o do tipo-lI, nas cerâmicas

ocorre uma diminuição na magnetude da suscetibilidade magnética

( x. ( - 1/4 li ), indicando um decrescimo no volume fracional

supercondutor, isto provavelmente devido a presença de poros e um

fraco contato inter-grãos .

CAMPO MAGNÉTICO APLlCADO
M

+

O

Figura (4'1): Magnetização Vs Campo ~plicado H em supercondutores

do tipo-lI [68J.

2.4.3.3 - Efeito Meissner

Em 1933 Meissner e OcnsenfeLd mediram a distribuição do
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fluxo exterior em amostras de estanho e chumbo, as quals foram

resfriadas abaixa de suas respectivas temperaturas de transição

na presença de um campo magnética. Foi observado que, abaixo da

Tc, a amostra espontaneamente tornava-se diamagneticamente

perfeita, cancelando todo fLuxo em seu interior. Este experimento

foi o primeiro a demonstrar que supercondutores possuem aLguma

COlsa a maIS que materiais perfeitamente condutores, ou seja,

possuem uma adicionaL. propriedade que um simples material sem

resitência não possui um material no estado supercondutor nunca

permite a existência de densidade de fluxo magnético em seu

interior. Portanto, dentro de um supercondutor sempre teremos,

8=0. Quando um supercondutor é resfriado dentro de um fraco campo

magnético, na temperatura de transição, correntes persistentes

aparecem sobre a superfície e circulam a fim de cancelar a

densidade de fluxo interior. o mesmo ocorre quando um campo

magnético é aplicado com o material já na fase

supercondutora,figura (42). Este efeito, de um supercondutor

nunca permitir a existência de densidade de fluxo magnético em

seu interior é chamado de Efeito Meissner.

Na figura(42), a amostra torna-se sem resitência na

ausência do campo magnético (a e b), quando então o campo

magnético é aplicado e impedido de penetrar no interior da

amostra ( c ) . Posteriomente o campo externo aplicado é removido

(d).Resfriando agora a amostra na presença de um campo externo

aplicado (e-f), notamos que novamente as linhas de campo são

expulsas do interior quando o material torna-se supercondutor, na

(g) o campo externo é removido.

Portanto, a magnetização de um supercondutor depende

somente do atual valor do campo aplicado e da temperatura e não

da maneira como ele foi aplicado.
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Figura (42.a): Característica magnética de um supercondutor [68].

~ .. .,.

Figura (42.b) Demonstração do Efeito Meissner utiLizando uma

amostra cerâmica do sistema Y-Ba-Cu-O

superior:imã e inferior:pastiLha supercondutora
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2.4.3.4 - Permeabilidade e Suscetibilidade Magnética

Suponha que um campo magnético com densidade de fluxo

Ba seja aplicado em um material. Este campo magnético produzirá

densidade de fluxo igual a #~Ba,,no material uma

permeabilidade relativa do material. Metais

onde~ é a

e outros

ferromagnéticos possuem uma permeabilidade relativa muito próxima

de 1, ou seja(r=1, assim a densidade de fLuxo que atua sobre

estes materiais devido ao campo magnético aplicado é i~Jal a 8a .

Entretanto, em supercondutores a densidade de fluxo em seu

interior ,como já mencionado, é nula. Este perfeito diamagnetismo

acontece devido ao aparecimento na superfície de correntes

circulares de blindagem as quais produzem uma densidade de fluxo

8i o qual, cancela a densidade de fluxo devido ao campo aplicado;

8i=-8a, ou seja, em um supercondutor temos que ~r=O, assim a

densidade de fluxo interior 8=?~8a é zero, portanto se a

intensidade Ha do campo magnético aplicado é dado por:

Ha = Ba//uo, 2.28

onde
~o é a permeabilidade do espaço livre (4rrX10-7 Hm-1

Como a densidade de fluxo no material magnético esta

com a intensidade do campo aplicado por,

B = ,Uo ( Ha + M),

relacionada

2.29

onde M é a magnetização (ou intensidade de magnetização) do

materiaL, portanto em um material supercondutor onde 8=O,teremos

M = -Ha,
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e a susceptibilidade magnética, ou seja, a raz~o da magnetização

pela intensidade do campo aplicado será,

X=M/H portanto, 2.31

x < O 2.32

2.4.4 - Propriedades Magnéticas de um Condutor Perfeito

Considere uma amostra que, resfriada abaixo de uma certa

temperatura, torna-se condutora perfeita. Como a resitência num

circuito fechado imaginário, no interior do metal é zero, a

quantidade de fluxo magnético será constante, pois o fluxo

magnético total através de um circuito fechado sem resistência

não pode ser alterado enquanto o circuito permanecer sem

resistência. Isto é verdadeiro para qualquer circuito imaginário

semelhante e pode ocorrer somente se a densidade de fluxo em todo

ponto no interior do metal não variar com o tempo, ou seja,

Consequentemente a distribuição de fluxo no metal permanecerá ~

constante quando o metal tornar-se sem resistência.

J:lnalisaremos agora as características de um condutor

perfeito sob várias condições. Primeiramente, suponha que a

amostra perde sua resistência na ausência de qualquer campo

magnético e que um campo magnético é subsequentemente aplicado.

Como a densidade de fluxo dentro do metal não pode ser alterada,

eLe permanecerá zero mesmo após a aplicação deste campo.

Correntes superficiais circulares são induzidas de maneira a

produzir uma densidade de fluxo magnético, exatamente igual e

ooosto a densidade de fLuxo do campo magnético apLicado. Isto

está ilustrado na figura (43.a):
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orlgem a densidade de fLuxo Bi que canceLa a densidade de fLuxo

Ba do campo magnético apLicado. Estas correntes superficiais são

chamadas frequentemente de correntes de bLindagem.

distribuição Líquida do fLuxo resuLtante da

superposição do fLuxo da amostra. e do campo apLicado é mostrado

na figura (43bL ~ amostra na quaL não existe densidade Líquida

de fLuxo em seu interior, quando um campo magnético é apLicado é

conhecida como diamagnética perfeita. Se reduzirmos agora o campo

magnético apLicado a zero a amostra retorna em sua condição

originaL de desmagnetizada.

deste evento.

Na figura (44a-dJ, temos a sequência

- FLUXO DO CAMPO APLICADO

---..-. FLUXO DA MAGNETIZAÇÃO

DISTRIBUiÇÃO LíQUIDA DO FL UXO

(a)

-------- ..•---------
(b)

Figura (43): Distribuição do fLuxo magnético sobre um corpo

diamagneticamente perfeito [68J.
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Consideremos agora uma outra sequência de eventos.

Suponha que o campo magnético Ba é aplicado na amostra quando ela

estiver acima de sua temperatura de transição ,figura (44.eJ.

Muitos metais possuem valores de permeabilidade magnética

relativa muito próxima de 1, asslm a densidade de fluxo em seu

interior é virtualmente a mesma que a do campo aplicado.

amostra é agora resfriada até perder sua resistência elétrica.

Ésta perda de resistência não tem efeito sobre a magnetização e a

distribuição de fluxo permanece inalterado, figura (44.fJ.

Reduzindo agora o campo aplicado a zero, ~ densidade de fluxo no

interior do metal perfeitamente condutor não se altera e

correntes persistentes são induzidas sobre a amostra, mantendo o

fluxo interior,e como resultado a amostra fica permanentemente

magnetizada, figura (44.g).

~ TEMPERATU~A.• AMBIENTE

(0)

RESFRIADO ~,
Ib)

le)

j RESFRIADO

BAIXA
TEMPERA TU RA

Ic) If )

.-01
a ,\ 00.-0

~ Q
Id)

Ig)

Figura(44):Caracteristica magnética de um condutor perfeito (68].
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É importante observar que em (c) e (f) na figura (43), a amostra

está sob a mesma condição de temperatura e campo aplicado e ainda

aSSlm, o estado de magnetização é muito diferente nos dois casos.

Igualmente (d) e (g) mostram diferentes estados de magnetização

sob idênticas condições externas. Portanto, concluimos que o

estado de magnetizaç~o de um perfeito condutor não é unicamente

determinado pelas condições externas mas,depende da sequência

pela qual estas condições são aplicadas.
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M~TERI~IS E MÉTODOS

3./1 - Introdução

i=l descoberta no sistema óxido Tr-Ba-Cu (onde Tr são

alguns terras-rara), de uma fase supercondutora com Tc acima da

temperatura de ebulição do nitrogênio líquido (77K), fez com que

muitas pesquisas fossem realizadas neste sistema.

Ü problema atual é como obter amostras de alta

Qualidade e estudar os fatores Que afetam suas propriedades (Ic,

Hc, Tc e etc.l. Como visto por alguns autores

flsicas destes compostos são muito sensíveis

as propriedades

a condiç~o de

preparação. Estes oxidas supercondutores podem ser preparados por

finÇls e outras.

varias

fiLmes

técnicas, tais como: reação no estado sólido, sol-gel,

No presente trabalho a~ amostras foram

preparadas

solido, com

usando a convencional técnica de reação

quantidades apropriadas de Y2Ü3 ou Tm203,

no estado

BaCO:,'5 e

CuO. i=l dependência da temperatura e tempo de tratamento com as

caracterlsticas

examinadas.

elétricas, magnéticas
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3.2 - Preparaç~o das ~mostras Supercondutoras

o método de reação no estado sóLido e iniciado com

formas 6xidas ou carbonatos e envoLve vários cicLos de misturas

e moagens. O período destes cicLos podem variar de acordo com

experiências anteriores e o interesse na quaLidade finaL das

amostras. PossiveLmente, o aspecto mais vantajoso do método de

reação no estado s6Lido e sua rapidez quando comparado com os

métodos mencionados anteriormente.

UtiLizando-se dsste método obtivemos várias amostras,as

quals foram denominadas de YBC-1,2, .... 7r:l para o sistema

e TBC-1,2, ... 7r:l para o sistema

basicamente seguindo dois procedimentos os quais denominaremos de

Método I e 11, descritos abaixo:

3.2.1- Método I

Iniciando a reação com BaCO~, CuO, em

forma de pó, com grau de pureza aproximadamente 88,89%, a mistura

destes compostos foi reaLizada em quantidades apropriadas para a

obtenção de um produto finaL com uma razão estequiométrica 1:2:3.

O p6 é coLocado em um aLmofariz de ágata e misturado manuaLmente,

ate os compostos estarem visuaLmente homogeneizados (usuaLmente

pr6ximo de 15 minutos) e então,

por aproximadamente 10 minutos.

triturados neste mesmo aLmofariz

r:l mistura resuLtante é coLocada

em um cadinho de pLatina ou alumina para o tratamento térmico

inicial de aproximadamente 20 minutos e a uma temperatura de 650

c, sendo então retirado e triturado Imediatamente apas e

recolocado no caoinho e aquecido em fLuxo de oxigênio por aLgumas

horas, com moages intermediárias. O pá de
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pastilhado com o aux1Lio de uma prensa da Carver Laboratory Press

em um molae de 12 mm de diamêtro, apLicando uma press~o de

aproximadamente 05 toneLadas/cm2• 1=IspastiLhas, com espessuras

aoroximaaas de 1 mm ,

em fluxo de oxigênio

resultantes da prensagem são sinterizadas

a uma temperatura de 650 C por um intervalo

de tempo de 6 a 48 horas, quando então é resfriada lentamente

ate a temperatura ambiente.

Utilizando-se do procedimento descrito acima, obtivemos

var1as amostras,

1 e 2R.

3.2.2 - Método 11

as quais foram denominadas de YBC-1 e 2R e TBC-

Utilizando-se básicamente do procedimento descrito na

secção 3.2.1, com exceção de que as amostras foram aquecidas em

um intervaLo de tempo e temperatura de 6 a 48 horas e 900-950 C,

respectivamente. Neste método, após a sinterização, algumas

amostras foram resfriadas bruscamente até a temperatura de

ebuLição do nitrogênio liquido na tentativa de se obter a fase

tetragonal, e outras resfriadas Lentamente para aproximadamente

700 C permasnecendo neste vaLor por 12 horas, P01S próximo desta

temperatura ocorre a transição de fase estruturaL tetragonal

- ortorrômbica,
i "

sendo post~l!iormente tratadas termicamente até a

temperatura ambiente.

Rs amostras obtidas por este método foram denominadas

de YBC-3,4,5,6 e 7R e TBC-3,4,5,6 e 7R.

3.3 - Caracterização das Rmostras

HPOS a obtençao das amostras supercondutoras pelos dois



atraves das técnicas decaracterização

resistividade,

difração

magnética,

realizada a

de raios-X

microestrutura,

foi3.2.2,secção 3.2."1 ena

suscetibiLidade

descritosmetodos

densidade e porosidade aparente.

3.3.1 - Difraç~o de Raios-X

~ fim ae acompanhar, fundamentaLmente, a quaLidade das

amO'j t ras obtidas e determinar uma possivel formação de outras

fases parasitas, as amostras foram anaLisadas por difração de

raios-X utiLizando-se de um equipamento Philips com a radiação

de CuK ,Velocidade da carta de 30"/h,velocidade do goniomêtro de

2/min,40 KVoLts ,fiLtro de Ni e uma corrente de 20m~. O

difratograma de pó foi útil também na-confirmação da existência

da transição de fase estruturaL tetragonaL-ortorrômbica

faciLmente detectada comparando os difratogramas obtidos das

~mostras resfriadas Lentamente com os das resfriadas bruscamente.

Em todos os experimentos foram utiLizadas amostras na

forma de pó,

preferenciais.

evitando assim a possibiLidade de orientações

3.3.2 - Medida de Resistividade

UtiLizando-se de um sistema baseado na técnica de

quatro-pontas, montado no decorrer deste trabaLho, foi possível

verificar a variação da resistividade com a temperatura nas

amostras obtidas peLos métodos descritos anteriormente. Na figura

(45), temos o üiagrama básico ao sistema de quatro-pontas

Com esta tecnica foi posslveL determinar se a amostra

pOSSUla propriedades eLétricas supercondutoras, semicondutoras ou
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isoLantes. No caso

critica

de apresentarem

translr;<io

supercondutividade,

temperatura

a

resistência zero (TR_o) eram determinadas.

o sistema de medida consiste basicamente de um

eletromêtro 610 (Keithley Instruments), fonte de corrente

d . c .(ml=l), mu~tlm~tro MIC-22001=l, registrador X-Y 70458 (Hewlett-

PacKard), resistor variáveL de 5k e termopar de cromel-allumel

com uma precisão na temperatura de aproximadamente 1K. o suporte

da amostra ê de material isoLante CbaqueLite), no qual foi feito

quatro contatos, em reLevo, com Indio (In) por ser este mais

maLeavel. I=l distância aproximada entre os contatos internos

(utilizados para a Leitura da voLtagem) é de 2,0 mm e entre os

contatos externos (onde a corrente é aplicada) é de 4,0 mm.

otimização do contato da pastilha com o Indio e reaLizada com

emulsão coloidal de prata. o suporte da amostra foi envoLvido em

um cilindro de cobre a fim de se obter uma maior homogênização da

temperatura

I=lpesar de ser uma boa técnica para a determinação de Tc

e razoavelmente simpLes a sua montagem I ela se mostra

incompLeta pOIS com seus resultados é impossíveL determinar a

porcentagem de fase supercondutora existente na amostra.

3.3.3 - Suscetibilidade Magnética (k)

/ ,-

}

medidas de suscetibilidade magnética foram

reaLizadas na Universidade FederaL de São CarLos - Departamento

oe r-1Slca. ~proveitando-se de um sistema já existente neste

laboratorio,reaLizamos aLgumas mudanças em seu circuito na

intenção de simoliflca-la. o sistema e basicamente uma ponte de

lnautância mútua conhecida como Ponte de Hartshorn [70J

86

a qual



é usaaa para medidas de suscetibiLidade a.c. a baixa frequência

em varias materiais. ~ frequência utilizada neste trabaLho foi de

sistema de ponte utilizado

50 nz. Na figura (46), temos o esquema basico} já aLterado, do

ELETRÔMETRO

....-

5K ~ / FONTE
:...-V , i

-
-

MULTlMETRO- -
•.....

•, I AMOSTRA~ '... REGISTRADOR
CILINDRO DE Cu

X-V

CHROMEL -ALUMEL

,-.-I/. 1"\/
N2

"---

Figura (45): Diagrama básico do sistema de mediada da variação da

resistividade peLa temperatura .

MULT(METRO

a:::oo
<C
a::: >~ I
Cf) X
(!)
I.!J
a:::

LOCK-IN

B

A

TERMOPAR

5K VIND

CRIOSTATO

I
I
I
I
I

__ J,.",--

AMOSTRA

rlgura (46): esquema do sistema de ponte utilizado para as

medidas oa variação da suscetibiLidade magnetica

pela temperatura (70J.
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o sistema consiste basicamente de uma bobina primária

com uma indutãncia (Lp) de aproximadamente 21,4 mH, duas bobinas

secundarias com L:lEl = '1,40 H e = 1, '15 H, ligadas

antiparatelas e conectadas em uma década capacitiva e um resistor

variável de 5K. !=!mbos, o resistor e a década capacitiva são

utilizados no batanciamento da voltagem e capacitância entre as

bobinas secundárias. O sistema é excitado, ligando a bobina

primária no canal de rererencia de um Lock-In (125 P!=!R)

utilizando uma voltagem de 1 a 2 Volts. !=!voltagem induzida VXND

no secundário é munitorada ligando o ponto!=! e 8 no pré

ampLificador do Lock-In. !=!escala de senslbilidade utilizada foi

de 10-20 V para uma frequincia de 50 Hz. !=!saida do Lock-In foi

ligada a um registrador X-Y CH-P). Para a medida de temperatura

foi utilizado um termopar do tipo cobre-constantan com uma

precis~o de aproximadamente 1K, Ligado em um multimetro com saida

para o registrador.

!=! voltagem induzida V1ND neste sistema é proporcional

a suscetibilldade magnética considerando que:

=.sL [Ns!=!a (,MvH + yufM) - Ns !=!a,u.H]

dt

3.1

onde, o termo Ns!=!a(,.u"H +p·fM) representa o fLuxo de B na primeira

bobina secundária (15) com a amostra em seu interior e o Ns!=!a.~~H

representa o fLuxo de B na outra bobina secundária (25) sem a

amostra. Ns é o numero de voLtas da bobina secundária (15), !=!aé

a area transversal da amostra, p. é a permeabilidade no vácuo, H é

a intensldade do campo magnético, i É! o fator de preenchimento, ou

a razão entre a area transversal da amostra Dela área

transversal aa baDina (15) e M e a magnetização.
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Portanto teremos;

VINC> = - p~ Ns J' l=la.dli. = -}1<> Ns Il=la dM dH

dt dH dt

3.2

como: H = Ho eiw~ teremos

dH

3.3

sendo X = dM

dH

dada peLa equação 2.3, então:

3.4

ou, x = V:r N D 3.5

1 W pu H Ns l=la

3.3.4 - l=lnáLise da Microestrutura

l=l microestrutura de um material cerâmica após a

sinterização é dependente da matéria prima, tanto do ponto de

vista de pureza quanto do estado de agLomeração [32].

~s caracteristicas da microestrutura que podem ser

determinadas são: (1) tamanho dos grãos, (2) forma e distribuição

dos grãos, (3) quantidade de fases, (4) orientação dos grãos e

(5) porosidade [31].

No presente trabalho, foi analisado o tamanho dos grãos

e porosidade com o objetivo de acomoanhar o efeito da temperatura
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na sinterização das amostras supercondutoras.~ mícroestrutura foi

anaLisada após a sinterização das amostras obtidas peLos métodos

descritos na secção 3.2.1 e 3.2.2, através de microscopia

eletrônica de varredura reaLizada no Departamento de Materiais da

escoLa de Engenharia de Sào CarLos.

3.3.5 - Densidade e Porosidade ~parente

~ densidade e poros idade aparente de um material é um

parâmetro importante a ser anaLizado visto que, fornece

informações a respeito do grau de densificação da amostra, o qual

exerce uma grande infLuência nas propriedades físicas dos

materiais. O método utilizado neste trabalho para a determinação

da densidade aparente, foi o de imersão em isobutanoL. ~s

amostras permaneciam durante 24 horas imersas em isobutanol, em

um recipiente fechado. ~pós este período, era medido o peso

amostras imersas (Pi) e imediatamente após,destas

úmido (Pu), isto e, o peso com os possíveis

o

poros

seu peso

abertos

preenchidos com isobutanol. o peso seco, chamado de (Ps) foi

coletado após as amostras serem aquecidas a aproximadamente 200 C

por aLgumas horas.

~ densidade aparente (D~) está reLacionada com Pi, Pu e

Ps, pela seguinte expressão [713:

D~ = Ps

Pu - Pi

·1 3.6

o .f e a densidade do isobutanoL que e de 0,783 a uma

temperatura de 25~C.

poros idade aparente
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quantidade de poros conectados com a superfície. Durante o

aqueclmento , o volume destes poros sofre uma redução e

consequentemente, aLguns poros abertos são eliminados. Os poros

abertos são eliminados quando a porosidade é menor que 5% [31J.

Podemos relacionar a porosidade aberta ou aparente com

Pi, Pu e Ps, pela seguinte equação [71].

PPC%) = Pu

Pu

Ps

Pi

100
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3.3.6 - Resumo do Procedimento Experimental

~ obtenção destas amostras supercondutoras pode ser

resumido através do seguinte diagrama de bLoco:

Matéria Prima

0.5 moL Tr20.:.

2.0 moLes Ba[O~~

3.0 moLes CuO

Moagem e homogenização

em agata (manuaLmente)

Reação

650C<T<950C

moagens intermediárias

(ma nua Lme n te)

conformação ou pastiLhamento

sinterização

650C<T<950C
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RESULT~DOS EXPERIMENT~IS E DISCUSSõES

Neste capítuLo apresentaremos os resuLtados

experimentais obtidos para cada amostra sendo que, um resumo dos

resuLtados estão apresentados em uma tabela na

paglna 125.

Ih amostras foram preparadas segundo o método I
descrito na secção 3.2.1 utiLizando um tempo de reação e

sinterização de 6 e 48 horas, -H:t e

-21=1, respectivamente. 1=1 caracterização destas

amostras foram reaLizadas peLas técnicas descritas a seguIr:

4.1.1- Difração de Raios-X

o difratograma de pó destas amostras foram reaLizados

como descrito na secção 3.3.1. I=Isfiguras C47.a e 48.a), mostram

05 resuLtados obtidos para as amostras YBC-21=1 e TBC-21=1. na

temperatura ambiente, os quaIs são semelhantes aos dos YBC-11=1 e

TBC-11=1. RnaLisando os difratogramas do YBC e T8C-2R, notamos o

aparecimento de picos em posições tabeladas peLa RSTM como sendo

característicos dos compostos Tm203 e CuO.

Levando-nos aSSlm,a supor a não ocorréncia de reação entre os

compostos e consequf:!ntemente a não formação da fase

supercondutora '1:2:3.



4.1.2- Resistividade

Utilizando-se da técnica de quatro-pontas descrita

anteriormente, foi posslveL medir o valor da resistividade nestas

amostras.Obt~vemos um alto vaLor de resistividade próximo a

temperatura ambiente e quando resfriadas apresentaram um grande

aumento deste vaLor,tendo aSSIm uma caracteristica

semicondutora. Possivelmente devido a presença de CuO não reagido

existente nestas amostras.

4.1.3- Suscetibilidade Magnética

~eLo fato de não apresentarem em sua composição a fase

'1:2:3, correspondente a fase supercondutora, não foi realizado

esta tipo de medida.

4.1.4- Microestruturas

~ medida de densidade e poros idade aparente foi

realizado através .do método de imersão como descrito

anteriormente na secção 3.3.5. Os resuLtados estão mostrados na

tabela VIII com um provavel erro embutido, nestes valores de 15%.

TabeLa VIII- Densidade e porosidade aparente das amostras Y8C-2~

e TBC-2~.

~mostras

YBC-2r:l

TaC-2~

Densidade ~parente(g/cm3)

3.836

3.658

95

Porosidade ~parente(%)

24,23

24,59



amostras de YB[-2R e TB[-2R apresentaram uma alta

taxa de porosidade e um baixo vaLor de densidade aparente, se

comparaao com seus respectivos valores teóricos: 6.3 g/cm3 e 7.1

g/cm3 ,respectivamente. Esta grande diferença entre os valores

experimentais e teóricos, provavelmente seja devido a baixa

temperatura a que foram submetidas, não permitindo assim a ação

total dos mecanismos de sinterização, mencionados no capítulo 11.

Estas amostras não foram analisadas através de

mlcroscôpia eletronica de varredura, por não apresentarem a fase

supercondutora e portanto não nos interessava, no momento fazer

um estudo mais aprofundado de suas microestruturas.

amostras de - 3,4 e 5R e

TmBa2Cu306"S+': - 3,4 e 5R I foram preparadas utilizando-se o

método 11 descrito na secção 3.2.2. O tempo e temperatura de

reação e

seguir

sinterização usado em cada amostra está relacionado a

YBC-3R e TBC-3R

YBC-4R e TBC-4R

YBC-SR e TBC-SR

6 horas a 950 C

48 horas a 950 C

3 1/2 horas a 950 C

Nestas amostras dois procedimentos foram utilizados

após o termino da sinterização: no prlmelro, as amostras eram

resfriadas lentamente até a temperatura ambientei no segundo,

eram resfriadas bruscamente até a temperatura de ebulição do

nitrogênio Llquido as quals foram denominadas de YBC-4N I TBC-

e YBC-SN .UtiLizando-se as técnicas de caracterização

obtivemos os seguintes resuLtados:
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4.2.1- Difraç~o de Raios-X

- YBa2[u30 •• ~+M - 3R e TmBa2[u30 •• 5+M - 3R

Comparando os dados extraidos do difratograma de po

d e hkL ) das amostraS YBC-3R e TBC-3R· CfiguraC47.b e

4Ô.bJ,respectivamente), observamos que para o YBC-3R estão de

acordo com os existentes na Lituratura [S8J, Levando-nos a supor a

aparentemente monofasica.

fase supercondutoraocorrenCla da formação da

Para a amostra TBC-3~,

1 : 2: 3,

obtivemos

totalmente o oposto do encontrado para o YB[-3~. Os dados do

difratograma mostraram a formação em grande quantidade de uma

fase identlficada por nós posteriormente como sendo

e uma pequena parte da fase supercondutora(figura (48.g))[25J,

TmBa2[u306.S+N [25J.

Visualmente este resuLtado foi confirmado pela

existência, quase em sua totaLidade, de uma coLoração verde que

esta associada a fase 2:1:1 (semicondutora) e pequenas regiões de

coloração preta, associada a fase 1:2:3 (supercondutora).

- YBa2[u30 •. S+N - 4R e TmBa2[u30 •• S+N - 4~

Os dlfratogramas de po das amostras YBC-4~ e TB[-4~

estão mostrados nas figuras (47.c e 48.c), respectivamente.

Observamos que, os vaLores de 20,d e hkL, para a

amostra YBC-4~ estão também de acordo com os da Literatura,

confirmando a formação da fase supercondutora ~I: 2: 3, mas ao

contrario do YBC-3~, que apresentou-se monofàsico, neste ocorreu

a formação em pequena quantidade da fase identificada como

'( :2 B a [ u O,,,, [ 72L com seus PICOS mais 1n te" s o s LocaLizados

dorOXlmadamente entre 20 = 23 e 33 Notamos tambem a ausência de

reflexão no oLano (1'12), localizado em 20=35,45.
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Para as amostras de TBC-4Q, os dados obtidos peLo seu

aifratograma mostram que não ocorreu somente a formação da

supercondutora

em suas

fase

faseamas também em sua grande maIorIa

apresentando variações maIorespICOScom os2: 'I : 'I ,

intensidades reLativas, levando-nos a especular a existência de

uma maIor quantidade de fase 2:1:1 se comparada com T8[-3~.

Na amostra YB[-4N resfnada bruscamente, ocorreu uma

inversão na intensidade de seus pICOS (planos de

reflexão (003)+(100),(013) e (110), (005) e ('104), (006) e

(200) e (123) e (213), mostrado na figura (49.a)), caracteristica

da fase tetragonaL existente neste sistema numa temperatura ~cima

de 700 C.

Lentamente)

prinCipio

Comparando os dadOS das amostras TBC-4R (resfriadas

e das TBC-4N (resfriadas bruscamente)jnão notamosjà

nenhuma difença entre seus picos principais (figura

(49.b))'

o difratograma da amostra

SR

YBC-SR (figura (47.d)),

também esta de acordo com os da Literatura, mas em contraste com

YBC-4R,

2: '1 :'1.

aparentemente apresentou uma menor quantidade de fase

R amostra TBC-SR apresentou novamente grande

proporção se comparada

quantidade de fase 2: 1 : 'I

com a

(figura (48.d))

TBC-3i=1 e TBC-4i=1.

porem em menor

Fazendo uma comparação com os difratogramas obtidos

amostras YBC-4N e YBC-SNpara

POSSUI

as

maIor quantIdade de tas e

podemos notar que

tetragonaL que no

a YBC-4N

YBC-SN,

orovaveLmente devido a existencia de varIacões no tempo de

resfrlamento, resultando assIm na formação ,em pequena

quantIdade da fase ortorrdmblca.
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4.2.2- Resistividade

Nas figuras (50,5'1 e 52), mostramos a variação da

resistividade peLa temperatura entre as amostras de Y8C e T8C-3~,

YBC e TBC-4~ e Y8C e TBC-4~, respectivamente.

Comparando

TBC-3R (figura (50)),

os vaLores de resistividade entre YBC-3R e

notamos que em ambas seu vaLor cai a zero,

confirmando portanto a existência da fase supercondutora

detectada nos difratogramas de pó. Notamos também a existência de

uma grande diferença em seus vaLores ou seja, o vaLor da

resistividade no TBC-3R é aproximadamente 30 vezes maior que a do

YBC-3R na mesma região de temperatura. Isto provaveLmente seja

devido a grande quantidade. de fase 2:1:1 detectada nesta amostra.

Uma outra informação importante que podemos extrair

desta curva é seus respectivos valores de temperatura crítica e

temperatura de resistência "zeroli• Para . estas amostras

encontramos que o YBC-3R possui uma Tc=94K e TA-O =89K e o TBC

3R uma Tc= 92K e TR_O =88K .

-YBa2Cu306.~+~ - 4R e TmBa2Cu306.~+~ - 4R

Rs curvas de resistividade da figura (51) entre os

compostos YBC-4R e TBC-4R confirmam a existência da fase

supercondutora no YBC-4R, possuindo um vaLor de resistividade de

aproximadamente 2,4 m cm a uma temperatura de 297K. Esta amostra

aoresentou uma Tc= 93K e TA=o = 90K.

amostra TBC-4R, POSSUl um aLto valor em sua

reslstlvloade prOXlmo a temperatura amoiente (\ 4 O em) ,

apresentando uma variação ascendente deste valor quando resfriada



efeito seja devido a existência

mostrando

PossiveLmente,

aSSIm

este

uma característica semícondutora.

agora em

maior quantidade da fase 2:1:'1

Na figura (52), o vaLor da resistividade val a zero

para ambans as amostras. ~ diferença no vaLor da resistividade

entre o YBC-5~ e TBC-5~ e de aproxlmaaamente 10 vezes a uma

temperatura de '177K ou o TBC-5~ continua sendo malS

(Tc),

cm) . O

2: 1 : 1

da

=ü,7m

2: 1 : 1

vaLor

resistivo ( = 1m cm), se comparada com Y8C-5~ ( = 0.7m

que era previsto devido a grande quantidade de fase

encontrada neste materiaL. O vaLor da temperatura crítica

no TBC-5~ é ae aproximadamente 90K e TR-o = 88K.

~ amostra de Y8C-5R apresentou uma pequena eLevação no

resistividade ( =1m cm), se comparada com YBC-3~

cm),provaveLmente devido a pequena quantidade de fase

encontrada neste sistema .. ~ temperatura crítica é de

aproximadamente 93K e TR_O = 90K.

~ variação da resistividade peLa temperatura nestas

amostras estão mostradas na flgura (53 e 54) para o Y8C-4N e

YBC-5N . respectivamente. ~ amostra de YBC-4N pOSSUl em sua

grande maIorla, uma caracteristlca semicondutora predominante até

a uma temperatura de aproximadamente 82K, após a quaL inicia-se

uma redução brusca no valor de sua resistividade, sugerindo a

existência

8Zk e IH",!:)

de uma fase supercondutora com Tc em aproxlmadamente

abaixo da temperatura de nitrogenio liquido (77K).

R amostra lBC-qN mostrou-se como sendo IsoLante

o rapido resfriamento.

apos
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Na figura (54), correspondente a YBC-5N, observamos

cambem a preaominânCia de uma grande fase semicondutora até

aoroximadamente 85K a partir da qual os valores de

resistividade decrescem bruscamente.

Comparando os resultados obtidos nas figuras (53 e 54),

notamos que a amostra Y8C-5 possui um valor de resistividade

menor a dO YB[-4N, além de apresentar uma maior temperatura

critica, provaveLmente devido a existência de menor quantidade de

fase tetragonaL, estando asslm de acordo com os resultados

observados nos difratogramas de pó.

4.2.3 - Suscetibilidade Magnética

~s medidas de suscetibi lidade magnética foram

realizadas peLo método descrito na secção 3.3.3, com um campo H =

1.035 De. Seus resultados estão apresentados na figura (55).

Observamos que a curva correspondente a amostra YBC-3~

permanece constante até uma temperatura crltica de 94,5 K,

mostrando a seguir uma drástica diminuição até a uma temperatura

de 90K, resuLtando em um forte sinal diamagnético. ~ análise

desta Leva-nos a supor a existência de uma grande

quantidade de fase supercondutora por voLume nesta amostra.

~ amostra TBC-3~, apesar de apresentar sinal da fase

supercondutora (medida de resistividade), não foi possivel

obtermos seu sinaL diamagnétlco, provaveLmente por estar abaixo

da sensioiLidade de operação ideal do equipamento.
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~ amostra YBC-4~, aqueclda por 48 horas, apresentou-se

com uma curva constante até a uma temperatura de aproximadamente

K, sofrendo posterlormente uma drástica redução até 88.4 K

onde torna-se constante por um intervalo de temperatura de 2.4 K

t87 K). ~pós esta temperatura a curva do sinal diamagnetico sofre

uma lenta redução ate a uma temperatura de 78.5 K,

entao neste valor

~ curva de suscetibilidade magnética da

permanecendo

amostra YBC-

apresenta-se constante até uma temperatura crítica de

aproximadamente 91K, sofrendo posteriormente uma queda brusca até

uma temperatura de aproximadamente 88K, tornando-se novamente

constante. Observando a figura(55), notamos que a curva de YBC-5~

apresentou-se menor que a de YBC-3~, levando-nos a supor a

existência de menor quandidade de fase supercondutora por volume,

estando assim coerente com os resultados do difratograma de pó e

medida de resistividade.

Na amostra TBC-5~, apesar de sua resistividade ter

"zerado" em torno de 88K, como mostrado na figura (52) , não

conseguImos detectar tambem nenhum sinal diamagnético, como na

T8C-3~. Possivelmente devido a pequena quantidade de fase

supercondutora existente em seu volume total, ficou assim também

fora da regi~o de sensibiLidade do equipamento utilizado.

Q.2.4- Microestruturas

Como descrito na secção 3.3.4,as amostras Y8C-3,4 e 5~

e TaC-3,4 e 5R apbs a slnterIzaçao; foram anaLisadas por

mIcro3copIa eLtrónica de varredura.
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Na figura (56)/ apresentamos as microestruras para as

amostras TBC-3/4 e 5H, com um aumento de 2000 vezes. Notamos que,

a amostra TB[-3~ aquecida por 6 horas apresenta grãos

alongados em tamannos maiores do que os encontrados na amostra

T8C-5~ aquecidas por 3 1/2 horas. ~ amostra TB[-4~, aquecida por

48 horas não apresenta grãos aLongados porem, possui grãos de

tamannos maIores que nas anteriores. Estes resuLtados mostram

cLaramente a

contribuindo

crescimento

durante a

influência

sinterização

do tempo no

para um

dos

aumento

grãos

na

densificação da amostra. Na figura (57)/ mostramos as

microestruturas das amostras YBC-3,4 e 5~ (X 2000). ~parentemente

o tamanho dos grãos são aproximadamente o mesmo para as treis

amostras, ao contrario do encontrado para as amostras de TBC-3,4

e 5~. Isto possiveLmente peLas amostras de YBC serem aquecidas a

uma temperartura proxima a da ideaL para a sua sinterização.

4.2.5- Porosidade e Densidade ~parente

foram medidas atraves do

~ poros idade e

apresentadas na figura(56),

densidade aparente das amostras

método de

imersão como descrito na secção 3.3.5 e os resuLtados são

e

apresentados na tabeLa IX.

~s amostras de YBC-3~ e YBC-5~,

3 1/2 horas. respectivamentes, não

aiC.lecidas a 950QC por 6

apresentaram diferenças

substâncias em seus valores de D~ e P~. ~ amostra YBC-4~

aoresentou uma redução na poros idade aparente de aproximadamente

5%, resuLtando aSSIm em um valor maior de D~ se comparada com

'(8[-3 e 4~. Provavelmente, devido a utiLização de um tempo maior

ae sinterizaçao, contribuinao assim para a ação dos mecanismos de

sinterIzaçao. amostras de T8C-3 e
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diferença em seus valores de DH e PH.

noras, notou-se uma reduç'ao em

Na TBC-4~, aquecida por 48

seu valor de O~ e

consequentemente, uma elevação no valor da P~ quando comparada

com TBC-3 e 5~. Possivelmente isto ocorreu devido ao apareclmento

de um efeito conhecido como superqueima.

Tabela IX Porosidade e Densidade ~parente nas amostras de YBC e

T8C-3,4 e 5~.

i=lmostras

Y8C-31=1

YBC-41=1

Y8C-51=1

TBC-31=1

T8C-41=1

T8C-51=1

Densidade Hparenteeg/cmJ)

4.91

5.39

5.02

6.97

6.48

6.78

Porosidade I=Iparentee%)

21.40

']5. '1'1

20.63

'10.63

16.92

'12.83

I=Isamostras de Y8a2Cu306.~.N e Tm8a2Cu306.~+N - 6 e 71=1

foram preparad~s utilizando-se o Método 11. O tempo e temperatura

de reação e sinterização utilizado em cada amostra está

relacionado abaixo:

- i=lmostras YBC-6H e T8C-6i=l

~most~as Y3C-7A e TB[-7A

48 horas a 900~C

Rpos a sinterizacão, foram caracterizadas peLas

técnicas já descritas:
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4.3.1- Difraç~o de Raios-X

- YBa2[u306.5+~ - 6~ e TmBa2[u306.5+~ - 6~

~ figura C47.f), mostra o resuLtado do difratograma de

pá da amostra YB[-6~, obtidQ na temperatura ambiente. Os dados

extraídos deste difratograma mostra claramente a formação da Jase

supercondutora neste composto, bem como a presença da fase

"parasita" Y~Ba[u05

~ amostra TBC-6~ apresentou-se totalmente diferenciada

dos obtidas para as amostras T8C-3,4 e 5~, como está mostrado na

figura (48.f). Notamos aqui ,novamente a presença, agora em

pequena quantidade, Os dados restantes estão

de acordo com os encontrados oara a fase supercondutora 1:2:3.

- YBa2[U306.S+N - 7~ e TmBa2[u306.S+~ - 7~

Os dados obtidos da amostra YB[-7~ <figura 47.g)

mostram a presença um pouco maior da fase 2:1:1, quando comparado

com as amostras Y8[-3,5 e 6~. Entretanto, em menor quantidade se

Isto,provavelmente ocorreu porcomparada com a amostra YB[-4~.

dois motivos:

- ~ amostra YB[-7~ sofreu um tempo de reação e sinterização muito

maior se comparado com as amostras Y8[-3~ e YB[-5~, formando-se

assim possiveLmente as condições necessárias para a formação da

fase 2:1:'1.

- ~pesar do tempo de reação e sinterização utilizado ser idêntico

aos oas amostras YBC-6~ e Y8C-4~, a amostra YBC-7~ foi aquecida

em uma temperatura menor a quaL possivelmente em

parte I a formação de grande quantidade da fase 2:1:1.

Na amostra TB[-7~ lfigura 48.g), observamos a obtenção

aos DlCOS caracteristIcoS aa fase supercondutora 1:2:3,

'I iJ 5
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comparado com as

existência agora e m mi n í. ma q u a n t id a d e d a f a s e 2 : '1 : 'I I

TBC-3,4 ,5 e 6R.

isto se

4.3.2 - Resistividade

- YBa2[u306.S+M - 6R e TmBa2[u306.S+M - 6R

Na figura(58), temos a variação da resistividade pela

temperatura nas amostras de YBC-BR e TBC-6R. Rnalisando a curva

da composto YBC-6~, notamos em aproximadamente 200 K, um valor

na resistividade de 1,064 m S2 cm, sendo portanto, malor que o

encontrado para a amostra YBC-3~, mas semelhante ao da YBC-5R e

menor que o encontrado em YBC-4R. Este resultado é justificável,

levando em consideraç~o a quantidade de fase impura 2:1:1 nestes

sistemas: menor em YBC-3R, maior em YBC-4R próxima da quantidade

existente em YBC-5R. O composto YBC-6R possui uma temperatura

crítica em torno de 83K e uma temperatura de resistência zero

próxima a 88K. R amostra de TBc-6R como podemos notar, POSSUl um

aproximadamente de se comparada com TBC-3R,4R

valor razoavelmente baixo de

1,4012 mQ.cm,

resistividade a 200K

e

temperatura crítica da amostra TBC-6R é

5i=l,mas muito malor

R

quandO comparado com os compostos de

de

aproximadamente de 80K e de resistêncla "zero" pr6Xlmo a a8K.

temperatura para ambas as amostras estão apresentados na

Os valores da variaçao da resistividade pela

figura

(53). Notamos que a amostra YB[-7R DOSSUl um valor de

reslstividaae maior da que os encontrados em Y8C-3,5 e 6H, porem

menor ao que em 'YBC-4í-=l. lsto provavelmente devldo aos dois

motivos i~ dlscutido5 no ltem 4.3.1,
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pnmeIro a eLevação de seu vaLor da resitividade, quando

comparada

vaLor se

encontrada

=90K.

com Y8[-3,5 e 6R e peLo segundo, a diminuição deste

comparada com Y8(-4R. O vaLor da temperatura crítica

nesta amostra foi de aproximadamente 93K e o de TR-O

curva da amostra T8(-7R mostra um vaLor de

r~sistividade menor do que os obtidos para as amostras T8(-

3,4,5 e 6R. Isto provaveLmente devIdo a existência da grande

quantidade da fase parasita, observado nos difratogramas para

estas amostras em contraste com a quantidade formada na TB(-7R,

provocando assim uma eLevação em seus vaLores de resistividade e

uma dimInuição

critica é de 91K

no vaLor da YB[-7R. O vaLor da sua temperatura

e Tr-o = 88K como observado na figura (59).

4.3.3 - Suscetibilidade Magnética

Rs curvas de suscetibiLidade magnética para ambas as

amostras estão apresentadas na figura (55).

O Y8[-6I=1, POSSUI um valor constante na suscetibiLidade

temperatura próxima a 91,5K quando então,magnetica

oecresce

até

até a

uma

78K tornando-se posteriormente constante. Se

compararmos estes resuLtados com os já obtidos para as amostras

Y8[-3,4 e 51=1, podemos ODservar que o sinaL neste caso foi menor

que os anteriores, isto provaveLmente devido a existência de

pouca quantidade da fase supercondutora neste sistema

1=1 amostra T8[-61=1 pOSSUI um vaLor constante da

5uscetIbI Lldade magnética ate a uma temperatura de

ôo\aximaoamente 30,5 K quando então, sofre um pequena diminuição

d te 81 ,5 f(, tornanao-se posteriormente constante. O vaLor muito



pequeno na intensidaae da suscetibiLidade magnética neste sistema

quando comparado com YBC-3,4,5 e 6~ leva-nos a supor que a

quantidade de fase supercondutora existente nesta amostra é

minima, mas razoávelmente maior se comparado com as amostras de

TBC-3,4 e 5~.

- YBa2[u306.~." - 7~ e TmBa~[u306.5." - 7~

Novamente o sinal obtido para a amostra YB[-7~, POSSUl

menor intensidade que os anteriores. o decaimento da curva

um pequeno platô entre aproximadamentte 85,5 e

em aproximadamente 91,5K, como no Y8C-6~,

86,5K.

de 77K.

agoramas

temperaturacair até a umaatorna

lnlcla-se

formando

Posteriormentte,

Suspeitamos que este platô seja devido a uma maior não

homogeniedade da fase supercondutora nesta amostra.

~ amostra T8C-7~, apresentou-se com um sinal de

suscetibilidade magnética maior que os encontrados anteriormente

para T8C-3,4,5 e 6~, porém ainda menor que o encontrado nas·

amostras de Y8C. Provavelmente seja devido a fase 2:1:1 que

parece ser malS estavel para o sistema T8C do que para o Y8C. ~

curva T8C-7~ é constante até aproximadamente 90,5K decaindo até

ô6,5K tornando-se novamente constante até 85,5K. Quando então

apresenta uma nova diminuição ate aproximadamente 79,5K. Es te

pLatô existente entre 86,5K e 85,5K, possiveLmente seja devido ao

mesmo motivo apresentado para a amostra YEC.

4.3.4 - Microestruturas

Rs mlcroestruturas das amostras YEC-6 e 7R e T8C-6 e 7R

5'210 mostradas na t igura \.60 e 6i), respectivamente, as quals

foram obtidas utiLizanao-se uma aumento de 2000 vezes.
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Podemos notar que o tamanho reLativo dos grãos entre as

amostras YBC-6~ e YBC-7~ é um pouco maior na amostra aquecida a

925 C, mas muito menor do que na YBC-4~ aquecida num tempo

semelhante, mas a uma temperatura de 850 C. o mesmo ocorrendo

entre as amostras de TBC-6,7 e 4~.

4.3.5 - Densidade e Porosidade ~parente

~ densidade e porosidade aparente obtidos para as

amostras YBC-6 e 7~ e TBC-6 e 7~ estão listados a seguir na

tabela X.

Tabela X - Densidade e Porosldade ~parente nas amostras de YBC-6

e 7~ e TBC-6 e 7~.

Rmostra Densidade RparenteCg/cm3)Porosidade ~parente(5)

YBC-61=l

5.28 16.01

YBC-7R

5.26 15.95

TBC-6R

5.33 22.82

rBC-71=l

5.89 15.5'1

I=l amostra YBC-6R apresenta uma densidade e porosidade

aparente um pouco menor que a YBC-7R, confirmada peLa figura

temperatura(60).ProvaveLmente devido a utiLização de uma menor

para a sinterização.

~ diferença entre TBC-61=l e TBC-71=l é maior se comparada

com YBC-6R e YBC-7~. Isto deve-se provavelmente a existência de

uma maIor ação dos mecanismos de sinterização no sistema TBC a

uma t2mDeratura de 925 C.
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TBC-5i=l

TBC-4i=l

TBC-3J:l

Figura (56) Microestruturas das amostras TBC-3,4 e 5~.



YBC-51=1

YBC-41=1

··....1'.·c.,.;·c'~
,,~:<

U
YBC-31=1

Figura (57): Microestruturas das amostras de YBC-3,4 e 51=1,
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YBC-71=l

YBC-6i=l

rlgura (60): Microestrutura das amostras a)YBC-61=l e YBC-7i=l.

'123

.- -~



T8C-7~

T8C-6~

F i 9 u r a (6 '1) Microestruturas das amostras a)TB[-6~ e b)TB[-7~.
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4.3.6 - RESUMO DOS RESULT~DOS EXPERIMENT~IS

Tabela XI - Resumo dos resuLtados experimentais

i=lmostra T r I sTaq.Tc(K)Tr=O(K) ,FasesDi=lPi=l

YBC-2i=l

65048 SEMICONDUTORN.R.3.8324.2

TBC-2r:l

65048SEMICONDUTORN.R.3.4924.5

~ ~
YBC-3!=l 950069489!=l4.9'12'1.4'-

TBC-3!=l

950069288!=l-B6.9410.6

YBC-4!=l

350483390!=l-B5.33'15.'I

TBC-4!=l

35048 SEMICONDUTORB-?6.48'16.9

YBC-5r:l

9503,53390r:l-B5.0220.6

TBC-5r:l

9503,53088r:l-B6.7812.8

YBC-6r:l

900483389r:l-B5.2816.0

TBC-6r:l

300483088r:l-B5.3322.8

YBC-7r:l

325483330r:l-B5.2615.3

TBC-7r:l

925489188r:l-RB5.89'15.5

YBC-4N

35048.82<77r:l-T

TB[-4N

95048· ISOLi=lNTE ?

yBC-5N

3503,585<77!=l-T

Trls = Temperatura de reação e sinterização

Taq. = Tempo de aquecimento

N.R. = Nào reagiu

i=I =fase1:2:3

B

=fase2: 'I: 'i

RB

=Residuo de 2: '\ :\

'?

=rasenaoidentificada
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CONCLUSõES E SUGESTõES PRRR NOVOS TRRBRLHOS

o objetivo principal do presente estudo foi a análise

da influência dos métodos de preparação nas propriedades

elétricas} magnéticas e microestruturais dos· supercondutores

cerãmicos de alta Tc, com enfise nos sistemas YBa2[u306.~.~ e

Os resultados obtidos durante este trabalho

permitem concluir que:

- Utilizando-se o metodo de reação no estado sólido a uma

temperatura de 6500[ e um tempo de reação e sinterização de 6 a

48 horas} não foi observado a formação da fase supercondutora.

Permanecendo os compostos utilizados com suas respectivas

caracteristicas lniciais. ~ alta taxa de porosidade aparente e o

baixo valor da densidade confirman a nescessidade de se elevar. a

temperatura.

- ~s amostras de YBa2[u306.5.~ - 3~ obtidas a uma temperatura de

950 [utilizando-se um tempo para a reação e sinterização. de 6

horas mostraran-se como aparentemente monofãsicas o~ seja,

isentas de fases parasitas o que contribuiu para o baixo valor

encontrado em sua resistividade bem como para o alto valor de seu

sinal diamagnético. ü valor de sua densidade aparente elevou-se

razoavelmente ficando em torno de 70% do valor teórico e a

porosidade aparente reduziu para aproximadamente 2'1% mostrando a

infLuência do tempo e temperatura de preparação. Nas amostras de

TmBa2[u3ü6.S+M - 3~ ocorreu a formação de grande quantidade de

uma fase parasita identificada por nós como sendo Tm2Ba[uO~. O

aparecimento desta fase foi devido a uma pequena fusão que

ocorreu neste composto a ser aquecido nesta
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acarrentando aSSIm, perda de material e consequentemente

prejudIcando sua estequiometria inIcial. Em termos de densidade

aparente este material ficou em torno de 95% do seu valor teórico

ou seja, nesta temperatura e tempo obtivemos um material melhor

densificado, mas suas propriedades eletricas e magnéticas foram

prejudicadas peLo

parasita.

aparecimento em grande quantidade da fase

- O aquecimento a 950°C por 48 horas revelou-se prejudicial para

ambos os compostos dando origem ao aparecimento, em quantidade

razoavel, da fase 2:1:'1 no YBa"-!Cu306":~;+'" e em maior quantidade no

Como consequência detectamos um aumento no valor

da resistividade de aproximadamente 3 vezes para o caso do YBC-

4~ comparado com YBC-3~, e a perda total das propriedades

supercondutoras para o TBC. o aparecimento da fase parasita

desinaldoprovocou também uma razoavel diminuição

suscetibilidade magnética da amostra YBC-4~.

~ densidade aparente foi de aproximadamente 85% do

valor teórico para a amostra de YBC-4~. Na amostra de TBC-4~ o

tempo de reação de 48 horas a 950 C provocou um efeito conhecido

como superqueima, o quaL ocorre quando a amostra é aquecida ácima

do tempo e temperatura ideal de sinterização,fazendo com que a

amostra sofra uma fusão parcial e em sua superfície apareça

de 6.94 e 6.78 (TBC-3~ e TBC-5r:l,

pequenas

r:lparente

bolhas, resultando assim numa diminuição na Densidade

respectivamente)para

aproximadamente 6.48.

- Com a temperatura de 950 C e um tempo de reação e sinterização

de 31/2 horas ficou confIrmado a formação da fase supercondutora

1:2:3 nos compostos de YBC, mas não obtivemos bons resultados com
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estas amostras, pois apresentaram-se com um sinal diamagnético

menor que em YBC-3~. ~s amostras de TBC-5~ apresentou-se com um

valor de resistividade um pouco menor que as anteriores TB[-2,3 e

4~, o seu difratograma de pó mostrou-se com um pequeno sinal da

formação da fase supercondutora 1:2:3.

~s amostras de YB[-5~ e TB[-5~ apresentaram um valor na

D~ de 80% e 90%, respectivamente,de seus valores teóricos.

- O aquecimento a 925 C por 48 horas mostrou-se muito eficiente

para a obtenção da fase supercondutora no composto de

TmBa2Cu30 •. 5+N -7~, o qual possuiu menor quantidade da fase 2:1:1

em sua composição, mostrando que para o caso do sistema TBC a

temperatura ideal para a obtenção deste composto monofásico esta

em torno deste valor. ~ obtenção das amostras YBC-7~ por este

procedimento resultou num~ diminuição em seu sinal diamagnético

mostrando assim a sua inconveniência para o sistema YBC.

~s amostras TBC-7~ e YBC-7~ apresentaram-se com uma

Dendidade ~parente de aproximadamente 80% de seus respectivos

valores teóricos.

fase supercondutora mas

- O aquecimento a 900~C por 48 horas, resulta na formação da

também, na formação da fase 2:1:1 para

ambas as amostras ( YBC e TBC-6~ ).

~s amostras de TBC-6~, pOSSUI um sinal diamagnético de

menor intensidade que a TBC-7~, comprJvando-se aSSIm a

eficiência reLativa do procedimento anterior.

O sinal diamagnético da amostra YBC-7~ é menor que o

encontrado na YB[-6~, isto devida a maior quantIdade de fase

2 :1 : ') na amo s t ra 7 ~

~ Densidade ~parente é de 80% do vaLor teórico para o
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YBC-6R e 75% para o TBC-6R.

Portanto, podemos concluir que o melhor resultado

obtido neste estudo para a obtenção de um material supercondutor

no sistema YBa~Cu306.5.M ê o procedimento descrito para a amostra

Y8C-3~ ,ou seja, utilizar uma temperatura de 850 C e um tempo de

6 horas para a reação e sinterização, evitando assim a formação

da fase parasita 2:1:1.

R obtenção de amostras no sistema TmBa2Cu306.S+M isenta

da fase 2:1:1 não foi possivel, utilizando-se dos métodos I e 11

talvez, por ser esta fase mais estável que a 1:2:3 neste

composto. O melhor resultado foi obtido quando esta amostra foi

aquecida a 925°C por 48 horas

Sugestões para futuros trabalhos

1- R utilização da técnica de crescimento de cristais por

para a obtenção de monocristais, nos quais poderiam ser

fluxo

feitos

estudos comparativos de suas propriedades supercondutoras com as

da amostras cerâmicas.

2- Conformação destes materiais para o desenvolvimento de algum

dispositivo tecnológico.
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