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R E S U M O

Foram estudados vidros do sistema Li20 - 5i02, com

29.0 - 31,0 e 33.3% moI de Li20, em regiões adjacentes à fronteira de

imiscibilidade metaestável. Amostras foram obtidas por meio da técni

ca de "splat cooling".

Caracterizou-se o desenvolvimento da separação de fa

ses amorfas com o tratamento térmico, através da evolução da intensi

dade integrada do espalhamento de raios-X a baixos ângulos. Utilizan

do-se de microscopia ótica de reflexão e métodos 8stereológicos, def!

niu-se a cinética de nucleação de cristais, mostrando-se de maneira

clara que a separação de fases acelera a nucleação cristalina em vi

dros desse sistema. Observou-se também, Que BSse efeito é mais acen

tuado durante o estágio de nucleação 8 crescimento da separaçio amor

fa que na etapa de "coarsening".

Os resultados obtidos experimentalmente, sugerem que o

gradiente de concentração existente na vizinhança das partículas vi

treas separadas, contribui apreciavelmente à aceleração da nucleação

de cristais. Um aumento significativo da mobilidade atômica, através

dêlsinterfaces das fases amorias, poderia ser l.IM explicação alterna

tiva ou complementar para o efeito verificado • .
Adicionalmente, mostrou-se a9 razões pel.s quais vá

rios autores concluiram que a separação amoria nio influencia a nu

cleaçeo cristalina. I

•
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A 8 S T R A C T

Phase separation and its influence on crystal nuclea

tion in Li20-Si02 glasses were studied. Samples having 29.0%, 31.0%

and 33.3% mol Li20 were obtained by the splat cooling technique • The

development of amorphous phase separation with heat treatment was

caracterized by determining the evolution of the integrated intensity

of small angle x-rays scattering. Using optical reflection microscopy

and stereological techniques, the kinetics of crystaI nucIeation was

defined, and it was proved that phase separation accelerates crystal

nucleation in glasses belonging to this system. It was also observed

that this effect is more pronounced during the nucleation and growth

stage of amorphous separation than during the coarsening stage. The

experimental results suggest that the depleted zone around the

separated vitreus partieles plays an important role on the aeeelera

tion of erystal nueleation. The increase in atomie mobility

through the interfaces of the amorphous phases could be an alterna

tive ar complementary explanation to the observed effect. Add1tionaly,

arguments were g1ven to expIaih why several authors found that amor

phous separat10n does not influence crystal nucleation •

•
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SEPARAÇ1\O DE FASES AMORFAS E NUCLEAÇÃO DE CRISTAIS

EM VIDROS DO SISTEMA Li20 - Si02

7 - INTROVUÇÃO

Em 1959, Stookey patenteou um novo tipo de materiais

denominados vitro-cerâmicos (1). Estes foram obtidos através da cris

talização controlada de certos vidros, sendo constituidos de graos

cristalinos menores de 1 ].lm, sem poros e apresentaram propriedades

inusuais, tais como; alta resistência à abrasão e baixo coeficiente

de expansão térmica. A partir disso, vários pesquisadores tem se es

forçado em estudar e definir os fenômenos básicos relacionados a nu

cleação e crescimento de cristais e já desenvolveram materiais vitro

-cerâmicas com alta resistência mecânica, alta resistividade elétri

ca e química, com coeficiente de expansão térmica numa ampla fai

xa, isto é; desde quase nulo até comparável ao de metais, transp~

rentes e usinãveis (2, 3, 4), Essas propriedades podem ser obtidas,

variando-se a composição química dos vidros base e o tratamento térmi

CO. Na Figura 1 está esquematizado um ciclo de fabricação típico.

Concomitantemente, vários cientistas verificaram exp~

rimentalmente que uma separação de fases amorfas precede a cristali

zação em vários vidros (5, 6, 7),mas apesar dos estudos intensivos. a



fusõo e conformação

- 2 -

Te m po

~ig. 1 - Curva de um tratamento térmico típico para fabricação de p~

ças vitro- cerâmicas.

relação entre esses dois fenômenos termodinâmicos não está bem defini

da. Várias explicações são oferecidas sobre a influência da separação

de fases na cristalização (8, 9, 10). entretanto, não há confirmação

desses mecanismos. Por exemplo, na cristalização de vidros do sistema

Li20-Si02, Harper e Me Millan (11) eoncluiram que a separação de fa
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ses amorfas não promove nucleação, mas pode afetá-Ia indiretamente,

influenciando a velocidade de crescimento dos cristais. Nakagawa 8.

Izumitani (12) concluiram que não há relação entre os dois fenôme

nos, pois a temperatura de mãxima taxa de nucleação encontrada em seu

trabalho foi superior a de separação de fases. Tomozawa (13) contes

tou os dados de Nakagawa e afirmou que a separação de fases acelera a

taxa de nucleação quando os vidros estão nos estágios iniciais de se

paraçao.

A presente situação é, portanto, de controvérsia, o

que torna importante a realização de novos estudos experimentais que

contribuam a um melhor entendimento da relação entre os dois fenôme

nos f{sicos. Este estudo poderá também contribuir para a determinação

do tratamento térmico e composição química mais convenientes à ob

tenção de materiais vitro-cerâmicos.

Neste trabalho, esclareceu-se algumas das questões pe~

tinentes, caracterizando-se o desenvolvimento da separação amorfa e

nucleação cristalina com o tratamento térmico, através das técnicas

de espalhamento de raios-X a baixos ângulos e microscopia ótica de re

flexão.
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2 - AIlfECEPEWTESTEORJCOS

2.1 - SepaJtaCão de F46 e6 AmOJt8a.6 0PI V,ÚiJt0.6

Até 1950~ havia concol"dBncia quanto a estrutura desor
o

denada a distâncias meiores que 3-6 A e isotrépica dos vidros. Quando

os silicatos vítreos foram estudados por microscopia eletrônica~ sur

preendentemente descobriu-se que havia heterogeneidedes estruturais

na maioria deles. Essas heterogeneidades foram observadas em uma esca
o

Ia de poucos A e ocupavan uma grande fração volumétrica. Difração de

elétrons indicou que as fases eram armHas.O reconhecimento de re

g.iões de:i,miscibilidade metaestável (Fig. 2.1), significou uma verda

deira revolução nos conceitos sobrees truturae propriedades dos vi-

dros.

2.1.1 - Termodinâmica da Separação de Fases

Para sistemas corno os familiares sili-catos~ onde a en

tropia de mistura é positiva, a ocorrência de regiões de imiscibilid~.

de depende da entalpia de solução, ÂH~ ser positiva em uma faixa de

composições, isto é, de uma tendência à segregação na solução (14).

Nessas condições, a curva de energia livre contra com

posição apresentará em temperaturas suficientemente baixas~ uma cunw~

tura negativa (Fig. 2.2), indicando que o sistema deve-se separar em
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10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fig. 2.1 - Regiões de imiscibilidade e linhas "liquidus" para vários

sistemas binários. Para o sistema BaO-Si02, a regiao

taestável. lI)

duas fases para minimizar a energia livre.

e me

Vários modelos têm sido propostos para explicar a ocor

rencia de imiscibilidade, sendo um deles, o de Warren (15), que sug~

re a competição entre os cátions para ficarem cercados com uma confi

guração de ânions oXigênio de mfnima energia livre, submetida ã ten

dência de formador de rede do cátion formador. A configuração de míni
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Fig. 2.2 - a) Região de imiscibilidade.

b) Curvas de energia livre versus composição para uma tem

peratura acima da regiao de imiscibilidade (T1) e para

outra dentro dessa região (T2).

ma energia livre seria a do sistema separado em duas fases; uma favo

recendo a rede rica em cátion formador e a outra, favorecendo a confi

guraçao de mínima energia livre para o modificador. Em 1969, Charles

(16) utilizando dados termodinâmicos publicados, mostrou que e o ca

racter de formadores de cadeias dos cátions e causa maior da imiscibi

lidade em silicatos.
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2. 1. 2 - Morfo logia e Cinética

Vários processos cinéticos são importantes na separ~

ção de fases: nucleação e crescimento, decomposição espinodal,

"coarsening" e coalesc~ncia. O mecanismo de nucleaç~o e crescimento

pode ser caracterizado como a formação de regiões pequenas em exten

sao e de grande diferença composicional relativamente à matriz. Esse

é o modo de transformação que ocorre na região 11 da Fig. 2.3, sendo

essa a região onde foram estudadas as amostras no presente trabalho.

Para composições e temperaturas na região 111. uma fase homogênea e

instável contra flutuações em composiç~o e pode ocorrer transformação

por um aumento continuo na amplitude de flutuações composicionais

[Fig. 2.4). Uma extensa teoria, descrevendo a cinética da decomp os.!.

ção espinodal, foi desenvolvida e aplicada a sistemas isotrópicos(17).

Nas primeiras etapas. em sistemas que se separam por

nucleação (região 11. Fig. 2.3). o crescimento de precipitados com

concentração de equilíbrio em sistemas vitreos pode ser estudado me

diante um modelo simples. Devido a isotropia do sistema. pode-se su

por que são partículas esféricas que crescem em uma matriz por difu

são atômica. Zener (18) resolveu esse problema e achou que a evolução

do raio dos precipitados é da forma

R y (2.1 )



500

10

••,,,
\
\
\/\

espinodol \ \,
\,,,,

30 40 50
C [% Li2 O]

_ 8 _

Fig. 2.3 - Região de imiscibilidade metaestável e linha "liquidus" do

sistema Li20-Si02 (13). Região de tratamento térmico das

amostras estudadas neste trabalho. (x)

I - Região de homogeneidade

11 - Região de nucleação e crescimento

111 - Região de decomposição espinodal
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( a)

Ca

.

o

10(,) I - Ittl -- - Itti - II( b )c ..+-c:Q)uc: Cco u
Co

distância

••

Fig. 2.4 - Diagramas esquemáticos dos perfis de concentração para (a)

decomposição espinodal (b) transformação por nucleação e

crescimento.



----~--- ------- - --_._-~_ .. ---------~ .._._.- -----_._-~-----

- 10 -

onde t e o tempo de crescimento e y a constante de crescimento (y

depende da composição do precipitado e da composição média). Conside

rando o coeficiente de difusão O como constante. o raio dos precipit~

dos deveria variar proporcionalmente à t1/2.

Quando as duas fases atingem as concentrações de equl

líbrio. os precipitados maiores aumentam de tamanho às custas dos me

nores (coarsening). Para esse processo, Lifschitz e Slyozov (19) en

contraram que a evolução do raio médio. R. dos precipitados. varia se

gundo

(2.2 j

onde R é o raio médio no inicio do "coarsening", a a energia ino

terfacial, C a concentração de "soluto"
-3

na matriz (mel.m ) e

o volume molar da fase dispersa. Nessa etapa. o numero de partícu

Ias por unidade volume decresce proporcionalmente a
-1t .

o último processo concernente a separeção de fases e a

coalesc~ncia de part{culas discretas. Uma vez efetuedo o contato in

terparticulas, a coalesc~ncia ocorrerá por um processo de sinteriza

çao viscosa (20).

Talvez o parâmetro mais importante que afeta a morfolo
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gia de separação de fases é a composição inicial do vidro. ~ esperado

e observado que hajam partículas de uma fase dispersas em outra para

composições perto de fronteira de imiscibilidade (binodal) e morfolo

gia com alto grau de interconectividade seja encontrada para composi

ções perto do centro das regiões de imiscibilidade

daI) •

(região espin~

2.1.3 - Injtuênaia nas Propriedades e na cristaZizaçãO

A presença de duas fases em sistemas vítreos in

fluencia quase todas as propriedades e. no caso de propriedades

de transporte. os efeitos podem ser substanciais. Mudanças na resist!

vidade elétrica de duas ordens de magnitude. no ponto de amolecimentoI
o

de 100 C e na viscosidade de cinco ordens de magnitude. tem sido re

portadas. cada uma dessas mudanças sendo produzidas por alteração na

morfologia sem se mudar a composição média do vidro.

A separação de fases. também pode causar profundos

efeitos na nucleação de cristais e formação de vitro-cerâmicos. efei

tos esses que foram parcialmente delineados neste trabalho.
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2.2 - úpalhammto de Raio~-X a. Baix.06 Ãngui.o~

Sabe-se que todos os nós da rede recíproca de um cris

tal, incluindo o nó 000, são rodeados por domínios de reflexão idênti

COSo O poder espalhador por célula unitária é (21)

(2.3)

onde ~ é o vetor posição no espaço recíproco, V é o volume do cristal

difratante contendo células unitárias de volume V , r (~) é ac trans

+ , N

formada de Fourier de o (x), que e a funçao de forma, sendo igual a

unidade dentro do cristal e zero fora,
;~kl é o vetar que define

o

no (hkl

do a esse no.

se reduz a

da rede recíproca e F é o fator de estrutur.a relaciona-

Na vizinhança do centro do espaço recíproco a Eq,(2.3)

_ N + ~
Numa experiencia de difraçao, o modulo de sesta rela

cionado com o ângulo de 8spalhamento 26 e com o comprimento de onda

da radiação utilizada por /';1 = 2 .sen te)/)..

Para pequenos ângulos, Foé igual ao número de elétrons

na célula unitária de volume Vc ,então.F~Vc é a densidade eletrônica

média no cristal p. Portanto, o poder espalhador total é:
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(2.5)

Para um corpo homogêneo, qualquer que seja sua estru

tura, a função de interferência é (21)

(2.6)

sendo V1 o volume médio disponível por ~tomo
-+ -

e P(x) a funçao que

define a configuração estatística dos ~tomos. O primeiro termo corres

ponde ao pico IE (t)[2 no centro do espaço reciproco, ou, experime~

talmente, a ângulos muito pequenos. Este depende da 60Jlm4 e :tamanho

do objeto não de sua estrutura interna. Esse pico central na curva de

intensidade, o qual depende somente da forma externa do objeto, ocor-

re apenas no centro, no caso de corpos amorfos e se repete ao 10nRo

de cada nó no caso de cristais perfeitos.

Para s = O, a intensidade m~xima do pico é p2 v2, pois

E (O) = V, V é o volume do objeto difratante, e pV = n e o numero

total de elétrons no objeto. Esse resultado é óbvio, pois as ondas es

palhadas pelos n elétrons estão em fase a baixos ângulos de espalh~

mento. No caso de corpos amorfos é somente em pequenos ãngul~s que e~

sas ondas estão em fase, enquanto que, no caso de cristais, estarão

em fase quando as condições para reflexões seletivas foram satisfei

tas •

•
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A "largura" do pico central é ::!1/Vou 1/d3• onde d e

da ordem de magnitude do tamanho da amostra. O domínio de difração no

espaço recíproco se estende a um ângulo 2em tal que S = (2 sen e ) /m m

À ~ 1/d. Como e é pequeno. S = 2 e/À. então a largura angular do pico

central é da ordem de

e: = 2 e = À/d
m m

(2.7)

seobservada

Em condições experimentais usuais a difração pode ser

-3
até 2 e ::!10 rd e o pico central pode ser observado

o objeto for menor que 0.1 ~m. O pico central torna-se mais largo con

forme o tamanho da partícula decresce. Isso significa que na prática.

podem ser observadas heterogeneidades na faixa de tamanhos quase atõ
o

micos até aproximadamente 1000 A. A radiação X difratada a ângulo p~

queno é chamada espalhamento de raio-X a baixos ângulos (SAXS).

2.2.1 - Partlculas Idênticas e Desorientadas - Sistema de Densidade

Muito Baixa

Assumiremos que o objeto contém um grande número N de

partículas idênticas distribuidas aleatoriamente e que o volume me

dio disponível por partícula é grande comparando-se com o volume da

partícula. Nestas condições, não há interferência entre as mesmas•
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e as int~nsidad8s espalhadas simplesmente adicionam-se. Se as partícu
J -

Ias tiverem a mesma orientação, a intensidade espalhada por part1cula

será igual à intensidade espalhada por uma isolada. Se as partículas

estiverem orientadas aleatoriamente, a intensidade observada será a

intensidade média espalhada por uma partícula para todas orientações

possíveis.

Em muitos casos, como em suspensões coloidais, por

exemplo, as partículas são suspensas em um meio homogêneo. Se p e ao

densidade eletrônica da matriz. o poder espalhador por partícula é

(2.8)

Se as partículas forem orientadas aleatoriamente, a fi

gura de difração exibe simetria de revolução e o poder espalhador por

partícula como'uma fun9ão de s = E/À, é dado por

~ [':+12valor medio de E (s)

I ts) x na

esfera de raio s = ,-;-[

(2.9)

o cálculo da curva de intensidade para o pico central

produzido por partículas homogêneas de um dado formato~ pode, porta~

to. ser efetuado a partir da Eq. 2.9.
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2.2.2 - Pode!' EspaZhado!' pa:raaPa:rat:tcuZas Esféricas

N ••••

A transformada de Fourier da funçao da forma cr (xl

-
e

(2.10)

sendo a integral calculada sobre o volume V da esfera de raio a. Pode

-se demonstrar que: (21)

Então o poder espalhador por part{cula é dado por

(2.12 )

sendo a função ~2 (2~as) da Fig. 2.5 igual a unidade para s = O, zero

para a.s = 0,72; 1,23; •.• '" (2K + 1)/4 e máxima para a.s

'" 0,92; 1,44; .•. ; k/2; .•. A curva, portanto. compreende um maxi

mo central circundado por máximos secundários de intensidade

centes •

decres

..
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o
H"
......

li)

5/2lTa IO/21ra 5

Fig. 2.5 - Intensidade espalhada por uma esfera de raio a.

2. 2.:3 - Fórrnula Aproximada Ap licáve l ao Centroo da Curva -

Guiniero

Lei de

1 ,. - 2 . '"O poder espa hador por part~cula, que e igual a n ,~ t::, a

2 2
(p - p) V para s = O, pode ser expresso em um modo maiso simples

que na seçao anterior. Guinier (21) mostrou que a curvatura na região

de ângulos suficientemente baixos é relacionada ao raio de giraçao
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das partículas. R • quaisquer que sejam suas formas. O raio de girao -

çao com respeito ao centro de gravidade da partícula e

(2.13)

e o poder espalhador médio da partícula. no caso de orientação alea

tória é dado por (21)

(2.14)

Esta equação é conhecida como lei de Guinier.

Para uma partícula de forma conhecida. o raio de gir~

( I )~/2çao pode ser calculado. No caso de uma esfera de raio a.R = 3 5 a.o

A intensidade total IN(S) para um sistema "pouco den

50" de N partículas seri IN(S) = NI(S)

2. 2. 4 - Apl'O:ciTTrJ.çãoparo as A8a8 da. Curva - Lei de Porod

A fórmula exponencial (Eq. 2.14) é ume aproximação da

equaçao geral (Eq. 2.5) para a intensidade d1fratada. que .~ vilida
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perto do centro da curva, isto é, a pequenos s. Na região onde o es

palhamento tende a zero, a equação de Porod é interessante

fornece um outro parâmetro geométrico (22).

porque

Consideremos a intensidade difratada por uma esfera.

A Eq. (2.12) pode ser reescrita como

Os primeiros dois termos decrescem uniformemente com s, o termo em

-4
s sendo o mais importante, enquanto que os outros termos, oscilam

com amplitude decrescentes e com um pseudoper{odo de s ~ 1/2a, como

na Fig. 2.5. Agora, consideremos um conjunto de esferas cujos raios

variam entre a1 e a2, tal que o número de esferas de raio ak por u~

dade de massa seja gk' O poder espalhador por massa unitária de amos

tra é então

(2.16 )

Se (2a1"s - 2a2"s) for muito maior que a unidade, as

últimas duas somatórias serão zero, pois suas contribuições posit!

vas e negativas se cancelarão. E, de fato, se observa que as oscila

ções desaparecem da curva se as partículas não são rigorosamente

iguais. Por tanto, se s for suficientemente grande, sobra o termo em

-4 ~ 2 ~ ! I !s • A somatoria, E gk 4~ 6k e a superf cie total, S, das part c~
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Ias por massa unitária e o valor assintótico da intensidade ã dado

por

Porod (22) mostrou que esta equação é válida para qualquer forma de

partícula. contanto que estejam orientedas aleetoriamente. que nenh~

ma dimensão da partícula seja muito menor que as outras. que não ha

ja flutuações composicionais nas partículas ou ne matriz e que a in

terface seja bem definida. A fórmula acima também é válida para par

tículas dissimilares e partículas que estiverem juntas umas das ou

tras. porq~e a interferência entre partículas tem efeito desprezível

nas asas da curva. Esta equação é conhecida como Lei de Porad.

2.2.5 - ALgumasFTopriedades Integrois da Intensidads Espalhada

Se a intensidade I (1). Eq. 2.8. for integrada em to

da região ao redor da origem. tem-se

(2.18)

•



- 21 -

como I' L:(s> I 2 dvs = V

onde V é o volume da partícula. Se a amostra contiver

(2.19)

partículas

idênticas de orientação aleatória. a intensidade observada 1(s) é o

_ + N

valor medio de 1(s) para um dado valor de s. Entao

Apesar de 1(s) não poder ser conhecido experimentalmente até

(2.20)

s = O.

N 2
a extrapolaçao de s • 1 (s) pode ser. em geral. efetuada acuradamen

te. Medidas absolutas de 1(s) permitem a determinação de V se a den

sidade eletrônica da partícula for conhecida. ou de (p - p ) se Vo

for conhecido.

As equações (2.8) e (2.20) fornecem o volume da parti

cula em termos de medidas relativas.

1(0)

JooD4" S1 1(5) ds

(2.21)

Nesse caso. 1(s) pode ser a intensidade difratada. em unidades arbi

trárias. por partículas de volume indeterminado.

A integral da Eq. (2.20) pode ser aplicada ao caso

mais geral de uma amostra heterogênea definida por sua densidade ele
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trônica p. que varia de ponto a ponto (23). Se p é a densidade me~

dia e I(s) o poder espalhador para uma part!cula delvolume V

(2.22)

onde tp - p ) é a flutuação local de densidade eletrônica.o

2.2.6 - Medidas E:r:penmentais

A maioria dos experimentos são feitos com feixes de

raios-X de seção linear ao invés de puntuais. A figure de .apalh~

to é. então. distorcida. pois o que se mede é a intensidade F(a) em

- - j - - -
funçao da distancia ao traço do feixe direto e esta nao e a funçao

I(s) que aparece nas equações. F(s) pode ser utilizada de duas manei

ras:

al t possivel deduzir a função de espalbaroento verdedeira Iesl a pa~

til" doa.:.yalo;E'es1J)8d1dosF (s) •

b) As diferentes leis estabelecidas para I(a) podem ser adaptadas ao

CasO de feixe l1nea;r. $.e tCsl fof 1..J.I't)B gau,aiane. fita} tsmbém sBri,

e c~· mesma curvatura na Qriaero. Portanto, a lei de GUiniar conti

nUa vAlida {241.
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A lei de Porod fica

(2.23)

2.3 - Nude.a.ç.ão de. Cw:t1U...6 em S-L6tema.6 FOJr.madoJt.e.6de. V.ú:lJw.6

Um entendimento qualitativo da transição de um líqui

do para um sólido pode ser obtido na Figura 2.6. onde volume especi

fico é graficado contra temperatura. A maioria dos líquidos se cris

taliza facilmente com pequenos subresfriamentos abaixo de T. sendom

T a temperatura da linha "liquidus". Entretanto. líqüidos bastante
m

viscosos nas proximidades de T • podem ser resfriados ao longo de bm

até a temperatura de transição vítrea. Tv~ onde o coeficiente de ex

pansão térmica muda abruptamente e cessam as relaxações estruturais.
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2.3.1 - NucleaçãO Hamogênea

A energia livre para formar um embrião com n unidades

de fórmula*, em um meio homogêneo e isotrópico é (25)

v

li,,,; ••
•",.r••f,i •••

""

T

(2.24 )

Fig. 2.6 - Variação de volume com a temperatura para um sistema forma

dor de vidro.

(*) Termo que se utilizará para representar uma unidade estrutural

no núcleo cristalino
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onde y é a energia superficial líquido-cristal, 8G é a diferença emv

energia livre entre líquido e cristal por unidade de volume, V é o

volume ocupado por unidade de fórmula e B é uma constante que depe~

de da forma do precipitado.

E fato conhecido, que há um volume crítico. Vs' n8C~

sário à formação de um núcleo cristalino. sendo que precipitados me

nores que Vc (embriões) se redissolvem para diminuir a energia livre

(Fig. 2.7). A energia livre mínima para a formação de um núcleo crí

tico. W, é dada por

Assumindo que os núcleos sejam formados Ror

çoes térmicas, a probabilidade de existir tal flutuaçáo é
j

nal à exp (-W/kT)*. Para sistemas condensades, a taxa de

estacionária+pode ser expressa por (26)

(2.25)

flutua

proporci~

nucleação

(2.26)

onde 8GO é a energia de ativação para transporte na interface núcleo

cristalino-vidro. Turnbull e Fischer (27), supondo que os núcleos se

jam esféricos, mostraram que

(*) k é a constante de Boltzmann - T é a temperatura absoluta

(+) Número de núcleos estáveis que se formam por unidade de tempo e

por unidade de volume



- 26 -

6G

w

o

Fig. 2.7 - Energia livre de formação em função do tamanho dos núcleos.

onde n1 é o número de átomos superficiais em um núcleo critico de

raio r. nv é o número de unidades de fórmula por unidade de volume da

fase que se nucleia e v é a frequência fundamental de salto. Para a
022

maioria dos problemas de interesse, n1 ( 4 r y ) é da ordem de déci9 KT

mos de unidade, então
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o processo de difusão atômica pode ser descrito

(2.28)

por

(2.29 )

onde D é o coeficiente de difusão na interface e a é a distância de
o

salto. Combinando-se as equações (2.28 e 2.29) tem-se

(2.30)

Em muitos sistemas formadores de vidros. ~GO

mente alta (para vidros comuns), então W deve-se tornar muito

-
e usual

baixa

para que ocorra nucleação em um tempo razoável.

2.3.2 - Efeitos de TPansição

No estabelecimento da Eq. (2.26), assumiu-se que a ta

xa de nucleação é estacionária em uma dada temperatura. Devido a

alta viscosidade dos vidros, é necessário levar-se em conta o tempo
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requerido para se atingir esse estado. Vários autores estudaram o

problema e chegaram a uma boa concordância. Para tempos suficientemen

te pequenos, Probstein (28) mostrou que
•.

(2.31 )

sendo T o período de incubação.

Kaschiev (29) recentemente demonstrou que

(2.32)

Esta relação, que pode ser calculada numericamente e

uma solução mais acurada que a Eq. (2.31).

2.3.3 - NucZeação Heterogênea

Partículas estranhas, inclusões gasosas, superfícies

de moldes, etc., podem atuar como sítios preferenciais para nucleação

cristalina e há abundantes evidências experimentais suportando o fato

de que as superfícies dos vidros são particularmente propícias à cris

talização.

A grande maioria dos vitro-cerâmicos comerciais sao
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produzidos pela adição de um agente catalizador que promove nucleação

interna. Como esses agentes. geralmente. aumentam a extensão das re

giões de imiscibilidade. ainda não se sabe quais são os mecanismos de

catálise da nucleação.

Consideremos a formação de um agregado cristalino B a

partir de um líquido na superfície de uma impureza. Se o e for o âng~

10 de contato (Fig. 2.8). o balanço das tensões superficiais requer 

que YlS = YB~ + YSl' cos e. sendo YSS1 YlS e YSl as tensões superf~

ciais núcleo cristalino - impureza. líquido - impureza e núcleo - lí

quido. respectivamente.

L

Fig. 2.8 - Diagrama esquemático. mostrando um núcleo B. "molhando"

uma superfície S com as respectivas tensões superficiais.
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A energia livre para formação de S,W ,é dada por (30)s

.,

Ws = w[( 2 "COS 8~(i - COSe)' ]

Portanto, a nucleação será mais efetiva, quando

(2.33)

meno

res forem os valores do ângulo de molhamento, 8, devido a diminuição

da energia crítica necessária à formação de um núcleo.

2.4 - VúeJun-i.na.ç.ã.o do NÜmvw de PaJL:t1c.ula..b pOIt Vofume uYIiláJúo a PM

:tút de MecüeiaJ., em Seç.õu Pia.ruu Alea:tôJr.J..a.6

Nas deduções seguintes, assume-se que o problema e p~

ramente uma combinação de geometria e teoria de probabilidade, isto

é, ou as partículas a serem medidas estão embebidas aleatoriamente na

matriz, ou um numero suficiente de seções planares aleatórias são to

madas.

Existe uma relação entre o número de partículas de um

dado tamanho e forma que podem ser situados em um volume unitãrio~
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Nv' e o numero de intersecções que um plano aleatório faz com essas

partículas. NA' Na seção seguinte deduzir-se-á essa relação.

2.4.1 - P~babiLidade de InterceptaçãO de Corpos Convexos

Consideramos um corpo convexo (partícula). situado em

alguma posição com orientação arbitrária, em um cubo unitário de mate

rial. Sejam construídos planos paralelos à face superior a distâncias

quaisquer. Todos os planos que ficarem entre os planos tangentes
-
a

particula. a interceptarão. A probabilidade de um plano interceptar

a partícula. pode ser definida como o limite da fração de planos que

fica entre os dois planos tangentes, quando o número total de planos

construidos tende a infinito. Essa fração. no limite. é igual a dis

tância entre os dois planos tangentes. O , dividida pelo comprimentov

total sobre o qual os planos são construidos, que foi tomado como un~

~ r ~
tario. Se a partlcula for rotacionada para uma nova orientaçao. apll

cando o mesmo argumento. a probabilidade de intersecçâo

igual a distância entre os planos tangentes.

novamente

Seja O (~, e) a distância entre planos tangentes ev

uma partícula convexa como função da orientação (Fig. 2.9). A probabi

lidade. P , de um plano aleatoriamente orientado e posicionado interr
ceptar a partícula é. então. igual ao valor médio de Dv (a. ,l em to
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das possíveis orientações.

Para urn sis terna de coordenadas esféricas a probabi lid~

de de se encontrar urna partícula corn orientação entre e e e + de,

~ e ~ + d~ é (1/41T). sen ~ . de • d~. Então.

Fig. 2.9 - A probabilidade de interceptar urncorpo convexo

(2.34)

situado

nurn cubo unitário ern urna orientação especifica é igual a

distância entre planos tangentes para aquela orientação.

0v (6. ~).
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Essa relação deve ser aplicada a cada partícula em um

agrupado. Em partícular. se as partículas são classificadas de acordo

com o tamanho e a forma e se considera a classe i-gésim8. a Eq.(2.34)

deve ser aplicada a essa classe toda. a probabilidade de interceptar

qualquer partícula dessa classe sendo

P. = D.•.rL .~ (2.35)

Se houver Nvi partículas pertencentes a essa classe em

um volume unitário da amostra. o número de interseções que um

aleatório,se espera. faça com essas partíCUlas é

plano

(2.36)

o numero de intersecções com todas as partículas. em

todas as classes e

(2.37)

2. 4. 2 - Pl'ObabiZidade de Intezaoeptação de Supel'flaies de Revolução
•

Se uma superfície de revolução é orientada em um sis
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tema de coordenadas esféricas de modo que o eixo z é paralelo ao e!

xo de rotação, então, a distância entre planos tangentes paralelos,D ,v

e independente de 6.Portanto,a Eq.(2.34) se simplifica a

(2.38)

e O (~) é a distância entre linhas paralelas tangentes a curva gerav -

dora.

2.4.3 - Avaliação de N a Partir de Medidas Planaresv

A inspeção da Eq. (2.37) mostra que N para um agrega. v-

do, pode ser determinado a partir de medidas em seções planares alea

tórias. Suponhamos que Z seja uma medida planar que fornecerá o resul

tado requerido. O valor médio ou esperado de Z é

onde Zi é o valor médio de Z para todas possíveis seçoes em

Ias da classe i-gésima. Substituindo por NAi, fica

Z == LNV[ DVl li.
L NAt

(2.39)

partíc~

(2.40)
•



A quantidade sendo testada fornecerá o valor

de N ,se e somente 5e,asta for encontrada, tal que
v

Dv' Z. = Cl. l
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correto

(2.41)

onde C é a mesma constante para todas as classes de partículas no

agregado. Então,

[Nv~C
2= [NA;

. ZNA
Ny= -~c-_·

(2.42)

(2.43)

o resultado acima impõe vários requerimentos sobre o tipo de medida

que Z deve ser. As unidades devem ser Ccomprimento)-1 e deve ser

sensível ao tamanho e à forma das partículas. Em sua forma mais sim

pIes, portanto. Z será a recíproco de alguma dimensão característi-

ca da figura formada pela intersecção de uma partícula com um plana

aleatória. No caso geral pode envolver o recíproco de alguma dimensão

de partícula combinada com parãmetros adimensionais.

2.4.4 - Caso ParticuLar de ELipsóides de RevoLução

Como as partículas (cristais) do sistema em estudo sao
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.el1psóides prolatos, nos ataremos ao estudo deste caso.

De Hoff e Rhines (31) mostraram que a probabilidade de

se interceptar lITlelipsóide, ~, é

que é o produto de um fator de tamanho, b/2, e lITlafunção

(2.44)

complexa

da razão aXial, KCq). Essa função está plotada na Fig. 2.10. Como os

cristais em estudo tem o mesmo formato, mas seus tamanhos são vários,

a Eq. (2..44) pode ser escrita para os pertencentes a classe i-gésima

b· KDvt = -t <q>

(2.45)

A função K(q) pode ser estimada através de medidas em

seçoes planas aleatórias, utilizando-se o gráfico da figura 2.11.Pois,

sendo

F= b'o' (2.46)

onde a' e b' são os eixos maiores e menores das interceptações nasm!

crografies, De Hoff demonstrou que

onde F é o velor médio dos quocientes b'/a'.

(2.471

•
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1

6

5

4

3

2

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

q

Fig. 2.10 - Função de forma, KCq), em função da razão axial da elípse

geradora, para elipsóides prol atos (31).
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1.0

0.5

0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 tO
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Fig. 2.11 - Valor médio da razão entre os eixos maiores e menores das

intersecções planares em função da razão axial da elípse

geradora. para elipsóides prolatos (31).
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Se Z for o recíproco dos eixos menores de intersecções

el!pticas~ seu valor médio para todas intersecções possíveis será

(2.48)

Em um agregado de elipsóides de iguais fonnatos. FeZ

sao medidas da forma e tamanho desseselipsóides.

o número total de cristais por unidade ~ volume. pode

ser determinado substituindo-se as expressões específicas por Dvi e 

Zi na Eq. (2.40).

o tamanho médio dos elipsóides no agregado pode ser

obtido da Eq. (2.48) e da Fig. 2.11, onde se obtém que:

(2. 51 )

(2.5:2)

•
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3 ~ EXPERIENCIAS PRELIMINARES

Inicialmente estudaram-se as condições experimentais

para obtenção de amostras vítreas~ sem separação de fases. com uma e~

pessura próxima a ideal~ 1/11.sendo II o coeficiente de absorção 11

near do material. Concluiu-se que as composições deveriam ser fundi

.... o .. - .,..-
das a 1450 C e o resfriamento rapido obtido atraves da tecnica de

"splat cooling" (Fig. 4.1).

As temperaturas e períodos de tempo para crescimento

dos cristais. utilizados neste trabalho. foram aqueles que satisfiz,!

rem as condições discutidas no Capo 6. com a restrição de não provoc~

rem cristalização superficial e nem pronunciado grau de contatos en

tre os cristais. de maneira que as medidas fossem facilitadas •

.Testando vários procedimentos para polimento e ataque

químico das amostras tratadas termicamente. efetivou-se o método des

crito na seção 4.3.

O número de micrografias analisadas e o aumento com

que se fotografou as mesmas. foram estabelecidos de maneira que o des

vio padrão da média. SNv' não excedesse 15%. Deve-se esclarecer que

nesse tipo de medidas~ o desvio padrão da distribuição é bastante'

grande.

O intervalo angular de medida de SAXS. as fendas util~

zadas e o tempo de contagem em cada ãngulo. foram definidos de modo a

se obter curvas com desvio padrão máximo de 5% em cada ponto. •
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Curvas de espalhamento de amostras sem tratamento tér

mico. apresentaram uma intensidade razoável em ângulos pequenos. Isso

foi devido a efeitos superficiais. conforme é mostrado na Fig. 3.1 ••

pois as amostras obtidas por "splat cooling" eram rugosas. Apesar de~

se efeito. os vidros tratados durante longos períodos apresentaram um

espalhamento bem intenso de forma que foi possível desprezar essa con

tribuição •

20

o RUGOSA

~ POLIDA

10

~
~

/to.
/\A

A
~

01 •

IIrII,,II
.2

.3.4.5.1
ê. [• ....,.]

Fig. 3.1 - Curvas de SAXS de um vidro com 29.0% Li2O.

sem tratamento

térmico. antes e depois de polimento superficial.
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satisfez as condições

foram corrigidas con

de linear e "infinito" (32). Deve-se esclarecer que para as fendas

utilizadas. nossos cálculos mostraram que o feixe seria do referido

tipo se o espalhamento a 0.70 já fosse praticamente desprezível e

tal condição foi verificada (Fig. 5.1). Portanto. as equaçoes com as

quais se analisou os resultados experimentais

forme se explicou no item b da seção 2.2.6.

Amostras com 33.3% Li20, tratados termicamente. nao a

presentaram espalhamento de raios-X. confirmando sua localização fora

do " gap " de imiscibilidade •

•
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4 - MATERIAIS E MtrOVOS EXPERIMENTAIS

4. 1 .;. Obtenç.ão de Amo~iJr.OJ

Três composições foram preparadas a partir de 9uartzo

moído e L12C03 de grau analítico (Tab. 4.1). Análises químicas revel~

ram 0,11% em peso de Fe203• Essas composições foram fundidas num for

no elétrico+a 1450 ± 100C durante 2 horas, vertidas em água, moídas e

refundidas por mais 2 horas para homogeneização. Amostras vítreas de

aproximadamente 30 x 10 x 0,25 mm foram obtidas vertendo-se o líquido

no dispositivo descrito ~or Craievich (33), sendo resfriadas por im

pacto (splat cool1ng). para se evitar a ocorrência de separação de fa

ses (Fig. 4.1). Todas eram transparentes e livres de bolhas.

*
Tab. 4.1 - COMPOSIÇOES NOMINAIS DAS AMOSTRAS

Composição

Vidro % Li20% Si02

A

29,071,0

B

31,069,0

C

33,366,7

(+) Combustol - modelo FE 280

(*) Todas as composições reportadas são em % molar, quando não especi

fi cadas.
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Fig. 4.1 - Dispositivo para obtenção de amostras resfriadas por impa~

to.

o tratamento térmico para nucleação de cristais e sep~

raçao de fases amorfas, foi efetuado em
~ +

forno eletrico tubular, em

temperaturas de 440 a 500°C ± 1°C, durante períodos de 31 a 16 horas.

•
(+) Harrop, modelo GTF 30. CD
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Para que os núcleos cristalinos crescessem a dimensões observáveis ao

microscópio, submeteu-se as amostras anteriormente nucleadas a um no

vo aquecimento até 580 - 600 ± 50e durante 10 a 20 minutos. Na Fig.

2.3 são mostradas as regiões de tratamento.

4.2 - Têeniea de SAXS

As curvas de intensidade espalhada em função do ângulo

foram obtidas com um equipamento de raio-X* utilizado-se anticátodo

de Cobre, monocromatizador de grafite para isolar a ~adiação

Ka(À=1,54Rl e um detetor cintilador acoplado a um sistema eletrônico

de contagem. Na Fig. 4.2 está esquematizada a montagem experimental,

sendo FI e F2, as fendas utilizadas para colimar o feixe e F3 e F4 p~

ra diminuir a intensidade parasitária. F5 é a fenda de resolução da

montagem, A a amostra, M o cristal monocromador, C o detetor cintila

dor e E o ângulo de espalhamento.

A sequência experimental Qessas medidas está

ta nos itens que se seguem.

(*l Rigaku

descri
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R-X fI f2 f~AI I I Ik/••
-.C

I I I
V -

Fig. 4.2 - Diagrama esquemático do equipamento de raios-X para medi

das de SAXS.

4.2.1 - Medida da Absorção de Raios-X pela Amostro (Atenuação)

Para medir a absorção utilizou-se filtros de Níquel pa••
N - o

ra proteçao do detetor. Com o goniometro a € = O • ap licando- se

20 KV e 35 mA no tubo. mediu-se a intensidade com e sem amostra (Fig.

4.3). Foi utilizada essa voltagem porque com tensões mais altas~

ocorreria erro na medida da atenuação devido ao enriquecimento da com

ponente ÀKa/3. (Os coeficientes de absorção do Niquel para ÀKa, ÀKa/2

e ÀKa/3 são 45,7J 46,6 e 17,4 cm2 g-1, respectivamente). Como os fil

tros tem uma espessura razoável, estes absorvem mais as componentes

ÀKa e ÀKa/2 e a radiação passante ficaria enriquecida em ÀKa/3• Nesse

caso, o dispositivo de discriminação não poderia isolar ÀKa' Reduzin
o

do a voltagem a V (KV) < 12,4/ÀKa/3CA).a radiação ÀKa/3 ficou ausente

(21) e a medida de atenuação foi mais precisa. A atenuação é dada p~

10 quociente entre as intensidades m edídas com e sem amostra a ze

ro grau.
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Filtros (N i I

A-X Ff

I•I
F2 F3

I I-
I I

\ F4 F5

I I-
I I

c

Fig. 4.3 - Montagem experimental para medida da atenuação da amostra.

4.2.2 - Medida do Espalhamento da Amostra, Espalhamento Parasitário e

de Material Padrão (aarbono vttreo poroso).

Retirou-se os filtros, elevou-se a voltagem para 40 KV

e mediu-se a intensidade espalhada de 0,15 a 1,50 com passos de 0,02~

com e sem amostra, permanecendo o goniõmetro 1000 sego em cada ang~

10. Também se mediu a intensidade espalhada por uma amostra de carbo

no vítreo poroso, para correções devido à variação na intensidade do

feixe de raios-X.

Na Fig. 4.4 está esquematizado um ciclo completo de me

didas.
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A
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ItA
ICVISA

~
ISAr Dt· 1.5- 3.rDf· I."

I.lr

Fig. 4.4 - Diagrama de blocos da sequência experimental para medidas

de SAXS. A. rCA. rSA e rcv estão definidos na seção 4.2.4

e os valores nos blocos sao os ângulos em que se efetuou

cada medida.

4. 2.:3 - Medida de Ru-idos

Raios cósmicos e pulsos gerados pelo equipamento

eletrônico produzem sinais que sao registrados pela aparelhagem de

contagem de fótons. A intensidade desses sinais foi medida e era da

ordem de 0.15 contas por segundo. Os dados experimentais foram corri

gidos também devido a esse fenômeno.

•
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4.2.4 - Correção dos DadOs Experimentais

As intensidades espalhadas em cada ângulo foram regi~

tradas em um teletipo acoplado ao equipamento eletrônico de contagem.

As correções e normalização das curvas de espalhamento foram efetua

das por um programa em FORTRAN - IV (Anexo IlJ sendo obtidas mediante

as equaçoes:

e

FC= A

(4.1 )

(4.2)

onde F(E) é a intensidade corrigida e normalizada e ICA e ISA sao as

intensidades espalhadas em cada ângulo, com e sem amostra, respectiv~

mente. BK é a intensidade descrita na seção 4.2.3, A é a atenuação da

~ r-
amostra, ICV e a intensidade espalhada pelo carbono vltreo em um ang~

10 fixo e T é o tempo de contagem em cada ângulo. O referido programa

também fornece o erro estatístico, ln (F), ln (E) e E2, que

utilizados para a elaboração das curvas da seçao 5.1.

foram
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4.3 - M.icJLO.6coyU.a. Qu.a.ntUa.üva

- o o
Amostras tratadas para nucleaçao entre 440 C e 475 C.

foram aquecidas a 6000C (29.0% e 31.0% Li20) e a 5800C (33.3% Li20)

durante períodos de 10 a 20 minutos para crescimento dos núcleos

cristalinos. Em seguida. foram embutidas em resina poliéster. polidas

com SiC+e Ce203 coloidal e atacadas com uma solução de 1% HF e 0.4%

Hei durante aproximadamente 3 minutos. Micrografias foram obtidas com

- - - *
microscopio otico de reflexao. com 400 vezes de aumento.

Para determinação de NA' foram analisados em média 400

cristais por amostra. aplicando-se as técnicas discutidas no Cap.2.4.

Os fatores de correção pela forma e tamanho dos cristais. K(q) e Z.

foram determinados medindo-se em média 40 cristais e utilizando-se as

equações 2.46 e 2.47 e o gráfico da Fig. 2.11. Conhecendo-

-se NA' K(q) e Z. determinou-se Nv através da Eq. (2.50) e o erro es

tatístico. 0Nv' mediante análises padrões (24).

(+) Buelher-grit 1000

(*) Olimpus-modelo MF
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5 - RESULTAVOS

5. 7 - SAXS Se.paJtaç.ã.o de. FM e.-6 AmOJt.6M

Antes de iniciar este capítulo é necessário ressaltar

que as composições estudadas devem ser tomadas como nominais, pois du

rante a fusão pode ocorrer a volatilização de uma parte de Li20 devi

do a sua alta pressão de vapor. Comparando nossas condições experime~

tais com as utilizadas por outros autores, pode-se estimar essa perda
*

como sendo de aproximadamente 1% Li20.

Nos vidros com 31,0% Li20, tratados a 4750C

um processo de separação de fases amorfas concomitantemente à nuclea

ção cristalina. A evolução dessa separação foi determinada através de

SAXS.

Conforme sera mostrado adiante, o maior interesse do

estudo da separação de fases foi a caracterização dos estágios de de

senvolvimento do processo e, em particular, a determinação do

de tratamento térmico para o qual o mecanismo de separação
-
e

tempo

o

»coarsening» puro. Como a contribuição superficial ao espalhamento e

apreciável somente nos primeiros estágios, os estudos do SAXS foram

realizados em amostras sem polimento. Na Fig. 5.1 estão plotadas as

curvas de SAXS, corrigidas conforme foi descrito na seção 4.2.4, para

amostras tratadas diferentes períodos à 4750C. Devido a limitações ex

perimentais, as medidas foram efetuadas entre um ângulo mínimo, E e
m

um ângulo máximo, EM' Como as curvas de espalhamento seguem a lei de

(*)Análises químicas,efetuadas em nosso laboratório, nâo revelaram

perda de Li20 devido ao fato desta ser menor que o erro experimental.
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Guiner nas proximidades de e: (Fig. 5.2), assumiu-se que a referida
rn

lei é obedecida para e: < e: • Desse modo,
m

pode-se extrapolar as mes

mas entre e: e 00 e se calcular a intensidade integrada, O, nessa rem

giao. No caso de se utilizar feixe de raios- X do tipo linear e "infi-
""

nito", a integral da equação 2.20 pode ser representada por KIF(e:Je:de:

(32). Como somente se interessava pela 5ua variação relativa, a inte

gral do SAXS foi calculada através da expressão citada

fo,

neste parágr~

r-,
I

C
::;

.....

u.

40

20

• 1,00 hora

•• 4,00 horas

v 6.00 horos

6 10:50 horas

o 12.00 horas

• 15.00 horas

08
f, [graus]

Fig. 5.1 - Curvas de SAXS das amostras de 31.0% Li20 tratadas a 475°C,

durante diferentes períodos.
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100
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D 4.00 horos

A 600 horas

El tO 50 ho rOI

A 12.00 horas

• t5 .00 horas

50 10.0

ê2• 105[rd]2

Fig. 5.2 - Curvas log (F) x E2, das amostras com 31,0% Li20 tratadas

o ~ . ~
a 475 C durante var~os per~odos.

As curvas de espalhamento das amostras tratadas em p~

ríodos superiores a 6 horas seguem a lei de Porod a partir de um da

do ~ngulo E1, pois os gr~ficos log F x log E, são retas e apresen

tam uma inclinação igual a -3 (Fig. 5.3). Isso significa que provavel

mente as interfaces entre as fases separadas sejam bem definidas, as

flutuações composicionais nas fases de pequena magnitude e as partíc~
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Ias amorfas [S107) estejam aleatoriamente orientadas.

4~ (\ o
'00 lIor•••

e>

10.50 ho, ••e>

.:.

•12.00 hMOS,...., I • (\•500 horas...
•....•

=
0

(\

3

o

-50 -45 -4.0 llI[f]

Fig. 5.3 - Curvas ln CFl x ln (~l dos vidros com 31,0% Li20 tratados

a 4750C. A inclinação é aproximadamente -3 para todas as

curvas.

Como tais curvas seguem a referida lei, a intensidade integrada de

E1 até infinito, pode ser calculada mediante a expressão

( 5.1 )

Portanto, a intensidade integrada no espaço recíproco,

foi calculada a partir das curvas experimentais através da equaçao



- 55 -

(5.2)

sendo que~ F(O) foi obtida através extrapolação da lei de Guiner a

E = 00 e R foi calculado a partir da inclinação das curvas da Fig.o

5.2.

Aplicando-se a Eq. 5.2 às curvas da Fig. 5.1~ obteve-

-se a evolução de Q durante tratamento isotérmico a 47SoC para o v!

dro com 31,0% Li20 (Fig. 5.4). O cálculo de Q foi efetuado numerica

mente por um programa em linguagem FORTRAN-IV (Anexo 2).

igual a (13)

Pode-se mostrar que a intensidade integrada, Q, e

Q
2

k v1 v2 (C1 - C2)
(5. 3)

onde, k é uma constante, v1 e v2 são as frações em volume e C1 e C2

as composições das fases. A constância de Q, implica em que ambas as

fases atingiram as concentrações de equilíbrio e, portanto~ a separ~

ção alcançou o estágio de "coarsening". Analisando-se a Fig. 5.4~ p~

de-se concluir que esse estágio da separação foi alcançando em aprox!

madamente 13 horas para o vidro de 31,0% Li20 tratado a 47SoC.
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Qlu.a.l
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IO~
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t ( horas)

Fig. 5.4 - Integrais SAXS, das amostras com 31,0% Li20, tratadas dife

~ o
rentes per~odos a 475 C.

S. 2 - M.iCJtO~c.opúl OUca.. C..[rtmc.a de Nu.c.leaç.ã.o de C4Ú,ta..ú

Micrografias representativas de diferentes amostras
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utilizadas neste trabalho se encontram nas Figuras 5.5 e 5.6. Pode-se

notar o bom contraste das mesmas devido a seleção do ataque químico.

o que contribuiu para diminuir a ocorrência de erros nas medidas e

contagens dos cristais.

5.2.1 - Efeitos do Estágio de Nualeação e Cpesaimento da

Amopfa na Nualeação de CPistais

Sepazoação

Para se verificar o efeito dos estágios iniciais de se

paraçao das fases na nucleação cristalina, estudou-se amostras com

o ~ í
31,0% Li20 tratadas a 475 C durante varios per odos. pois conforme se

observou anteriormente. (Fig. 5.4), a separação evoluiu até aproximad~

mente 13 horas nessa temperatura. Utilizando-se das mesmas condições

experimentais, estudou-se também a nucleação de cristais em vidros

com 33.3% Li20. As curvas de nucleação das amostras sujeitas ao está

gio duplo de tratamento térmico. isto é. 4750C durante O a 16 horas

1M o o .para nuc eaçao e posteriormente entre 5BO - 600 C durante 10 a 20 m~

nutos para crescimento dos núcleos cristalinos, mostram claramente

que o vidro cuja composição fica no ibterior da região de imiscibili

dade (31.0% Li20) apresenta uma taxa de nucleação cristalina

que a do vidro homogêneo (33.3% Li20), até aproximadamente 10

(Fig. 5.7J.

maior

horas
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Fig. 5.5 - Micrografia de um vidro com 31,0% Li20 tratado 2:30 horas

a 475°C e posteriormente 15 minutos a 600°C, mostrando

cristais elipsoidais dispersos na matriz vitrea (400x).

~~'!

Fig. 5.6 - Micrografia de um vidro com 33,3% Li20 tratado a 475°C du

rante 16 horas e 15 minutos a 5800C (400x).
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60

o 5 10 t( horas) 15

Fig. 5.7 - Curvas de nucleação cristalina dos vidros com separaçao

amorfa (31.0% Li20) e homogêneos (33.3% Li20) em função do

~. o
tempo de tratamento term1co a 475 C.



Na Fig. 5.8 percebe-se que a taxa de nucleação,

para o vidro homogêneo é constante. Esta constância foi também

vada por Tomozawa (13) e James (25) (Fig. 5.8), porém, os

apresentam discrepância.

- 60 

dN-:L,
dt

obser

valores

Para o vidro no qual ocorria separação de fases amor

fas juntamente à nucleação de cristais (31,0% Li20),observa-se um au

mento da taxa de nucleação,mas sem atingir a aceleração brusca verifi

cada por Tomozawa (13) no periodo de 1 a 3 horas (Fig. 5.9).

5.2.2 - InflUência do Estágio de "Coarsening"

° aumento na taxa de nucleação, observado na Fig. 5.7,

ocorre durante o período de nucleação e crescimento da separação de

fases. Para verificar o efeito do estágio de "coarsening" da separ~

ção amorfa na nucleação dos cristais, algumas amostras foram trata

o -
das a 500 C, durante 4 horas, para que a separaçao atingisse tal eta

pai Em seguida, essas amostras foram submetidas ao ciclo de trata

mento térmico duplo já especificado anteriormente. A taxa de nuclea-

ção observada foi maior que a do vidro homogêneo e menor que a do

vidro em que a separação estava no estágio de nucleação e crescirnen

to (Fig. 5.10).
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• IIlIUENH TRABALHO

o JAMn

a TOMOUWA

• ,o

Fig. 5.8 - Curvas de nucleação cristalina de vidros com 33% Li20 tra

tados a 475°C durante diferentes períodos e posteriormente

a 580°C 10-20 minutos, obtidas por diversos autores.
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Fig. 5.9 - Curvas de nucleação cristalina de vidros com 31% Li20 tra

tados nas mesmas condições experimentais,obtidas em

rentes trabalhos.

dife
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•••••.•.-J,
ta .
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Fig. 5.10 - Curva de nucleação cristalina dos vidros com 31,0% Li20

cuja separação amorfa estava no estágio de "coarsening",

sobreposta às curvas da Fig. 5.7. As barras de erro nao

estão representadas para maior clareza.
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5.2.3 - InfZuência da ComposiçãO Qutmiaa e da Temperatura na NuaZea

ção de cristais.

É fato conhecido, que em sistemas homogêneos a taxa

de nucleação de cristais é maior para composições próximas a da fase

cristalina que se nucleia. Por outro lado, é de se esperar que essa

taxa seja aumentada conforme a composição adentre a região da imisci

bilidade, já que dessa maneira há um aumento da superfície entre as

fases separadas. Portanto, é possivel a ocorrência de um máximo nas

curvas de número de núcleos por unidade de volume x Composição em uma

dada temperatura. Com esse intuito, estudou-se a influência da con

centração de Li20 no número de núcleos por volume unitário
utilizan

do-se amostras de 29,); 31,0 e 33,3% Li20 tratadas durante 8 horas a

47 50C. Para eliminar a possibilidade de ocorrência de efeitos part.!.

__ o
culares a essa temperatura, fez-se tambem esse estudo a 440 e 450 C.

As curvas obtidas estão graficadas na Fig. 5.11 e mostram a existên

cia de tal máximo, confirmando as previsões anteriores. Dessas cur

vas, pode-se também deduzir que a taxa de nucleação é máxima a aprox.!.

madamente 4S0oC para as composições estudadas. Esta verificação e

coerente com a de James (25) em vidros de 33 3 35% Li2D.
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Fig. 5.11 - Número de núcleos por unidade de volume. em função da

concentração de Li20. para amostras tratadas em diferen

tes temperaturas. durante 8 horas.
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5.2.4 - AnáZise da Distribuição de Tamanhos dos Cristais

Considerando-se Z tal como é previsto pela Eq. 2.39.

ou medindo-se o recíproco do eixo menor. da maior intersecção elipt!

proc~

ca e levando-se em conta o fato que Z = --~-. obter-se-ia o mesmo
2b

sultado se os cristais fossem monodispersos. Adotando-se esse

re

dimento. verificou-se diferenças que aumentavam de 5 a 13%. conforme

se aquecia os vidros durante períOdos mais longos. Esse resultado in

dica que há uma est~eita distribuição de tamanhos dos cristais. que

t' - -

se alarga com o aumento do per~odo de nucleaçao. Esta constataçao.mo~

tra que se pode incorrer em graves erros na determinação de N quandov

se supoe que os cristais são aproximadamente iguais. O alargamento da

distribuição de tamanho dos cristais é um fato esperado pois os nu-

cIeos que se formam vão crescendo com o decorrer do tempo. de maneira

que. conforme se passa o tempo em uma dada temperatura, aumenta a dife

rança de tamanho entre os primeiros e os últimos núcleos.
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6 - VlSCUSS~O

Sabe-se que muitos elementos químicos podem atuar como

inibidores ou catalizadores tanto da separação de fases quanto da nu

cleação de cristais. Nos vidros utilizados neste trabalho, foi deteta

da a presença de 0,11% Fe203 em peso como impureza e Thakur (35) mos

trou que esse componente dificulta a cristalização de silicatos de

lítio. Outra possibilidade, seria a dissolução de pequenas quantid~

des de Pt. do cadinho. nesse caso, a cristalização ocorreria com

maior eficiência (36). A existência de tais componentes poderia ex

plicar as diferenças entre as taxas de nucleação reportadas por diver

sos autores, mas não influenciaria nossos resultados, visto que as

amostras foram obtidas em idênticas condições experimentais e o teor

de impurezas deve ser o mesmo em todas.

Outro ponto que merece especiel atenção é a escolha da

temperature de crescimento dos cristais. De acordo com a .teoria clãs

sica, o raio crítico, rc dos núcleos, aumenta com a temperatura, oc~

rendo a dissolução dos embriões com r < r • Portanto, nessa temperatuc -

ra, a grande maioria dos núcleos não deve-se dissolver, além disso

a taxa de nucleação deve ser desprezível. Ambas condições foram se

tisfeitas em nossa experiência, pois seguiu-se procedimento padroniz~

do (25). A inobservância d8 tais cuidados, pode explicar porque va

rios autores concluiram pela não influência da separação de fases 50

bre a nuclsação de cristais.
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° estudo da taxa de nucleação de cristais nos vidros

com 31.0 e 33.3% Li20 (Fig. 5.7) mostra claramente a sensível influên

cia da separação amorfa no sistema estudado. Essa afirmação fica ain

da mais evidente quando se considera que os vidros situados na regiao

de imiscibilidade. estão desfavorecidos energicamente. pois tem

composição distante da estequiometria dos cristais e maior viscosida

de que o vidro homogêneo. De acordo com a Eq. (2.30). a taxa de nu

cleação do vidro homogêneo (33.3% Li20) deveria ser maior em qualquer

temperatura. pois W é menor e O é maior para o mesmo.

Analizando a variação do número de núcleos por unidade

de volume com a concentração de Li20 (Fig. 5.11), observa-se que o e

feito da separação amorfa na nucleação é evidenciada somente em re

gi6es vizinhas ao "gap" da imiscibilidade. conforme foi discutido no

Cap. 5. Com essa figura • pode-se também deduzir que alguns autores

concluiram que a separação amorfa não influencia a nucleação cristal i

na porque utilizaram vidros cuja composição se situava muito adentro

da região de imiscibilidade.

De especial interesse 8 a comparação da Fig. 5.11 com

os dados obtidos por Nagakawa (12) sobre a nucleação das partículas

amorfas separadas. em um vidro de 29% Li20 e 71% 5i02• utilizando mi

croscopia eletr6nica de transmissão (Fig. 6.1)~ Com essa comparação.

pode-se concluir que a taxa de nucleação. tanto das partículas amor

fas (5i02) quanto dos cristais (Li20. 25i02). é máxima a aproximada

mente 4500C. Esse fato indica que provavelmente os dois fen6menos se

jam interelacionados.
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Fig. 6.1 - Efeito da temperatura de nucleaçao no numero de partlculas

vítreas separadas em um vidro com 29% Li 20 • (12)

Na Fig. 5.7 observa-se uma taxa estacionária desde os

primeiros estágios para o vidro de 33,3% Li20. Para o vidro com 31,0%

Li2o, verifica-se uma curvatura positiva nas primeiras duas horas coe

rentemente com a Eq. 2.31. Neste caso, não se chega à nucleação esta

cionária prevista pela Eq. 2.26 devido às variações nos parâmetros e~

volvidos, induzidas pela separação amorfa. A existência de períodos

de incubação pode ser verificada nos dois vidros, sendo menor no de

33,3% Li20 devido a sua Viscosidade mais baixa. Este fato foi previ~

to na seção 2.2.3.
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Para delinear os efeitos da separação de fases sobre a

nucleação cristalina várias explicações foram sugeridas. Se discutirá

em seguida as mais relevantes. relacionando-as com nossos resultados

experimentais:

a) A afirmação de que as fronteiras entre as partículas separadas e a

matriz amorfa. podem atuar como sítios preferenciais de nucleação

Isterogênea. parece-nos pouco provável. pois. Hammel (37) obteve

2
um valor de 4.6 erg/cm para a energia interfacial entre as duas

fases emorfas do sistema Na20 - CaO - 8i02• enquanto que as ene~

gias interfaciais líquido-cristal ficam na faixa de 50-200 erg/cm2•

Esta afirmativa. entretanto. seria provada somente após a realiza

ção de medida semelhante em vidros do sistema Li20 - Si02•

b) De acordo com Uhlmann (38). numa das fases produto da separaçao

anorfa,os el"ementos químicos tem maior mobilidade atomica que no

vidro inicialmente homogêneo. Esse fato. entretanto. não pode ex

plicar a menor taxa de nucleação apresentada pelo vidro com 33.3%

Li20. pois a mobilidade atômica neste é maior que a mobilidade na

fase rica em Li20. devido a sua menor viscosidade.

c) ° aumento da força metara AGv,para a nucleação. devido a aproxiFn;!

ção de uma das fases amorfas à composição estequiométrica do cris

tal (Li20.2Si02). novamente falha em explicar nosso caso. pois o

vidro com 33.3% Li20 tem composição mais próxima à estequiomstria

e apresentou uma taxa de nucleação menor.
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dJ Quando há um estreito gradiente de difusão (região empobrecida em

Si) ao redor das partículas de amorfas de Si021 a energia interfa

cial pode ser reduzida com a formação de núcleos cristalinos, pois

estes podem "molhar" tanto as partfculas de Si02 quanto a matriz.

Essa possibilidade foi discutida por Tomozawa (13) e Scholes (31)

e nossos res ultados são coerentes com tal hipótese, pois a maior

taxa de nucleação foi verificada durante o estágio de nucleação e

crescimento da separação de fases (comparar Fig. 5.4 e 5.10). Dev~

-se lembrar que nesse estágio existem regiões com
- r

variaçao cont2:,

nua de concentração, que vão desaparecendo conforme a separaçao

avança para o est~gio de "coarsening" (Fig. 2.4).

e) A essas, desejamos sugerir a possibilidade da ocorrência de um au

mento da mobilidade atômica dos elementos através dos contornos

das fases separadas. Sabe-se que em metais, a difusividade através

dos contornos dos grãos pode ser várias ordens de magnitude maior

que no interior dos mesmos (40) e, provavelmente, tal fenômeno ta~

bém ocorra em vidros. O fato dos vidros, cuja separação de fases

está no estágio "coarsening", também apresentarem uma maior

taxa de nucleação que a dos vidros homogêneos (Fig. 5.10), e

coerente com esta hipótese. Entretanto, a prova definitiva sera

fomecida através de medidas diretas de difusão em vidros com se

paração de fases.
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7 - CONCLUSOES

As conclusões originais deste trabalho podem ser resu

midas em:

a) A ocorrência de separação de fases amorfas concomitantemente a nu

cleação de cristais em vidros do sistema Li20 - Si02• aumenta a ta

xa de nucleação cristalina de maneira marcante durante o estágio

de nucleação e crescimento da separação amorfa e de forma menos

acentuada na etapa "coarsening".

b) Alguns autores concluiram que a separação amorfa. não influencia a

nucleação cristalina. provavelmente devido às seguintes razões: U

tilizaram temperaturas muito elevadas para crescimento dos cris-

\

)

tais, causando a dissolução dos núcleos que tinham raios menores

que os críticos, ou composições que se situavam muito adentro re

giões de imiscibilidade. de forma que estavam distantes da este

quiometria dos cristais nucleados.

c) Os dois mecanismos possivelmente causadores do efeito verificado

são: Nucleação heterogênea dos cristais nas regiões de difusão

existentes ao redor das partículas amorfas precipitadas e aumento

da mobilidade atômica dos elementos químicos através das interfa

ces das fases separadas.
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8 - StnESTDes PARA FLffUROS TRABALHOS

A presente pesquisa poderia ser complemen~ada através

dos seguintes trabalhos:

a) Efetuação de pesquisas semelhantes às realizadas, mas em outros

sistemas tais como Na20 - Si02, A1203 - 9i02 e PbO - 82°3, para

se determinar a generalidade dos resultados obtidos com li20-Si02•

b) Realização de estudos de difusão em vidros com separação de fases,

o que eventualmente confirmaria a ocorrência do aumento da mobili

dadeatômica através das interfaces das fases separadas.

c) Estudos com microscopia eletrônica, no sentido de se detetar nu

cleos cristalinos se formando nas regiões de difusão ao redor das

partículas vítreas separadas. Este estudo deveria ser feito duran

te os primeiros estágios da separação.

d) Estudos na região de decomposição espinodal no sentidO de verifi

car a influência desse tipo de mecanismo da separ~ção .éIllDrfa sObre

a nucleação cristalina •

•
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0001 FTN4.L

0002 PROGRAM EDZ53 A N E X O 1
0003 REAL CVl.LO
0004 DIMENSION F(100),G(lOO)
0005 C PROG.NORMALIZA ESPALHAMENTO DE R-X
0006 C ULT=O QUANDO FOREM UlTIMOS DADOS
0007 C PAS2=PASl SE HOUVER SO 1 PASSO
0008 C N2=0 SE HOUVER UM 50 PASSO
0009 C EO DEVE SER MULTIPLO DE PA51
0010 C N1 E N2 ULTIMOS ANGULOS / PASl E PAS2

1, 0011 C CV=ICV/IOOO
0012 3 REAO(S,*)NRO,EO,ATE,CV,BK,PAS1,Nl,PASZ,NZ,T,ULT
0013 WRITE(6.11)NRO.EO.ATE,CV.RK.PASl.Nl.PAS2.N2.T.UlT
0014 11 FORMAT(III,SX,"OADOS",JX,17,5Fl.~,17tFlt2,11,Zf7.Z"ll
0015 WRITE(6.12)
0016 12 FORMAT(///.7X"ICA",7X."ISA",///)
0017 JO=EO/PASl
0018 N3=Nl+N2
0019 DO 6 I=JO.N3
0020 READ(5,*)F(I).G(I)
0021 WRITE(6.1S)F(I).G(I)
0022 15 FORMATCSX.F7.2,3X,F7.2,/)
0023 6 CONTINUE
0024 WRITE(6.13)NRO
0025 13 FORMAT(/.5X'"AMOSTRA"I3.///,5X."ANG",3X,"INTE~SIDADE'''3X,
0026 *1X."ERRO",5X,"LN(INT>",3X,"ANG**2".8X.ttINT*ANG**N",5X.
0027 *lX"LN<ANG)",//)
0028 A=ATE
0029 FC=A/(CV*T*ALOGCA»
0030 BK=8K*T
0031 1 00 2 I=JO,Nl
0032 ERRO=SQRT(F(I)+G(I)/A**2+8K.Cl-1/A)**2)
0033 CV1=CV*1000*T
0034 ERFC=(0.01+SQRT(CVl)/CV1)/(T.ALOG(A»
0035 XF=CF(I)-G(I)/A-8K*(1-I/A»*FC
0036 ERROR=ERFC.XF/FC+ERRO*FC
0037 IF(XF)8.8.9
0038 9 GUINI=ALOG(XF)
0039 8 EP=I*PASl
0040 EPl=EP/57.3
0041 EP2=EPl**2
0042 PORO=XF.EPl**3
0043 LO=ALOG(EPl)
0044 Q=XF*EPl
0045 C PARA TESTAR IN INTEGRADA
0046 WRITE(6,14)EPl,XF.ERROR,GUINI,EP2,PORO.LO,Q
0047 14 FORMAT(2X,F6.5,4X.F6.2,5X.F7.3,3X.F9.5,
0048 *3X,F8.8,6X,F9.8,7X,F5.3,7X,F7.4)
0049 2 CONTINUE
0050 IF(PASl.EQ.PAS2)GO TO 100
0051 JO=Nl+l
0052 N1=N2
0053 PASl=PAS2
0054 GO TO 1
0055 100 IF(ULT.NE.O)GO TO 3
0056 END
00S7 S
*.**.*.****.*.*.*.** •••*••******. LISTAGEM TERMINADA ****.****•••*•••••
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ANEXO II

LISTAGEM

0001 FTf\,.,i..

0002 PROGRA~ EOZSS
0003 C CALCULO DE Q A PARTIR DE FCS)
0004 C SUil)E O 1. DADO APOS O ZERO DO GON.
0005 C PROl=KTE DE POROD
0006 C El E O 1. ANGULO(RD) QUE SATISfAZ PORO
0007 C LISTAGEM DE DADOS SAI CI PASl
0008 C N E O INDICE DE POROO
0009 C N2=0 SE FOI UTILIZADO PASSO CONSTANTE
0010 C Nl=NUMERO DE PONTOS
0011 C INT.INTEGRADA PARA CURVA SI SLIT HEIGHT CORRECTION
0012 C DEVE-SE fORNECER SUCI)=(f-fK)*EP ALISADOS
0013 OI~ENSION SU(100),ER(100)
0014 WRITE(6,9)
0015 9 F'OR~AT(/II,5X,"INTENSIDADE INTEGRADA"III)
0016 99 • REAO(S,*)El,EREl,PROl,ERPR,PASl.N1,NRO,ULT
0017 WRITE(6.21)El,EREl,PRD1,ERPR,PASl.Nl,NRO,ULT
0018 21 fORMAT(II,lX,"OAOOS"3X,8fll.6,)
0019 0=0
0020 10 fOR~AT(III,8X,"ANGULO",13X'''F*EP",10X.''ERRO"/)
0021 N3=Nl
0022 REAO(S,"') (SU(I) tI=l,N3)
0023 READ (5,*) (ER (J) tI=1 ,N3)
0024 WRITE(6,22)
0025 22 FORtolAT(/li, 7X," ICORRIG IDA'·,7X, "ERRO" .11/)
0026 DO 5 I=l,N3
0027 WRITE(6,2S)SU(I',ER(I)
0028 5 CONTINUE
0029 25 FORMATC6X,F9.4,4X,F9.4)
0030 WRITEt6,10)
0031 K=l
0032 97 DO 1 I=K,Nl
0033 EPl=I*PASl
0034 EP=EP1/S7.3
0035 ER(I)=f.RCI)*EP
0036 WRITE(6,12)EP,SU(I) ,ERCI)
0037 12 FOR~AT(7X,F7.6.9X,FIO.7.6X,FIO.7)
0038 1 CONTINUE
0039 ERR=O
0040 DO 4 I=l,Nl
0041 Q=SU(I)+Q
0042 ERR=ER(I)+ERR
0043 4 CONTINUE
0044 Q=(0-SU(N1)/2)*PAS1+PRDI/El
0045 ERR=(ERR+ER(Nl»*PAS1+(PRDl/El'*(ERPR/PRDl+ERE1/El)
0046 C NAO SE CONSIDERA POROD
0047 WRITE(6,13)NRO,0,ERR
0048 13 FORMAT(III,7X,"AMOSTRA",6X."INT INTEGRADA",
0049 *8X" ERRO",II,lOX,I3,8X,FI0.5,8X,F9.S,II)
0050 IFeULT.NE.O)GO TO 99
0051 100 ENO
0052 S
*.••.••.••.••*.••.••.••.••.••.••.••********************


