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INTRODUÇÃO

O tungstato de zircônio amorfo, quando aquecido, passa por um

processo de relaxação estrutural caracterizado por espectro de energia de

ativação. A simulação do deste processo em condições arbitrárias de

temperatura, então, exigem o conhecimento desta função contínua que

descreve a energia de ativação do material.

Sendo a relaxação estrutural um rearranjo local dos átomos que

constituem o material, a polarizabilidade de seus íons são diretamente

afetadas e, assim, é possível observar uma variação na constante dielétrica

durante o processo.

Através de medidas de espectroscopia de impedância pode-se

acompanhar a evolução da relaxação estrutural da fase amorfa do tungstato

de zircônio acompanhando a variação na sua constante dielétrica. Para

tanto, assume-se que a amostra comporta-se como um circuito RC-paralelo

e relaciona-se a geometria da amostra (uma pastilha cilíndrica) e as

propriedades medidas na espectroscopia de impedância (impedância |𝑍| e

fase 𝜙) com a parte real da constante dielétrica (𝜖𝑟′) do material. A

equação que relaciona estas propriedades é

𝜖𝑟
′ =

2𝑑 sin𝜙

𝐷2𝜖0𝜋
2𝑓 𝑍

Onde 𝐷 e 𝑑 são, respectivamente, o diâmetro e a espessura da pastilha,

𝑓 é a frequência do campo elétrico aplicado e 𝜖0 é a permissividade do

vácuo.
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Para as medidas, utilizou-se uma amostra de tungstato de zircônio

amorfizado a 7,7 GPa. Cortou-se a amostra em uma pastilha cilíndrica de

aproximadamente 6mm de diâmetro de 2 mm de espessura. Aplicou-se

cola prata em suas faces planas de modo a formar as placas planas de um

capacitor de placas paralelas (Figura 1).

As medidas de espectroscopia de impedância foram realizadas em um

Agilent 4294A com o acessório 16047E. Coletou-se 400 pontos

logaritmicamente distribuídos entre 40 Hz e 110 MHz. Cada ponto foi

tomado como a média aritmética de 64 medidas a uma largura de banda

4. Após a medida de impedância, os eletrodos foram removidos e a

amostra foi tratada termicamente até 150 oC. Após resfriamento até a

temperatura ambiente, os eletrodos foram reaplicados e novas medidas

foram realizadas. O ciclo foi repetido diversas vezes para temperaturas

máximas de tratamento térmico sucessivamente maiores, como indicado

pelo diagrama abaixo.

De forma que para cada temperatura máxima de tratamento térmico há

um progresso de reação associado. A Figura 4 apresenta o progresso da

relaxação estrutural como função da temperatura máxima de tratamento

térmico.

Com o progresso da reação, utilizou-se o modelo cinético de Primak

definido pela equação

1 − 𝛼 =  
0

∞

𝑝0 𝜖 𝑒
𝑘0𝛽𝑇𝐸2

𝜖
𝐾𝐵𝑇 𝑑𝜖

Onde 𝜖 é a energia, 𝑝0 é o espectro de energia de ativação, 𝑘0 é uma

constante cinética para a reação, 𝑇 é a temperatura, e 𝐾𝐵 é a constante de

Boltzmann nas unidades adequadas. A obtenção do espectro de energia

de ativação foi então obtida com a resolução da equação integral com o

método de regularização de Tikhonov. O resultado obtido é apresentado

na Figura 5. A curva representa a densidade de sítios passíveis de

relaxação, dada a energia disponível no sistema.

Conhecendo o espectro de energia de ativação, é possível simular o

progresso da reação para tratamentos isotérmicos a diversas

temperaturas. O fenômeno de relaxação ocorre mesmo a temperaturas

baixas, mas em velocidades não apreciáveis nos tempos típicos de

experimentos de análise. Para temperaturas maiores, como mostrado na

Figura 7, observa-se que o progresso da reação rapidamente estabiliza-se

no valor observado experimentalmente. Esta dependência do progresso

da reação ao logaritmo do tempo está de acordo com estudos realizados

por Gibbs.

RESULTADOS

O processo de relaxação estrutural do tungstato de zircônio amorfo

exibe um espectro de energia de ativação ao invés de um único valor

discreto. O espectro exibe dois máximos (em aproximadamente 1.15 eV

e 2.57 eV), o que sugere que o fenômeno de relaxação estrutural tem

origem a partir de dois fenômenos distintos que afetam as propriedades

elétricas do material. O espectro de ativação descoberto permite a

simulação do processo em variadas condições e revela fato de que o

processo ocorre a qualquer temperatura. O aumento da temperatura

acelera o processo de tal forma que permite a sua observação no período

de tempo típico dos experimentos.

Observou-se uma queda na permissividade dielétrica real relativa

do tungstato de zircônio amorfo durante o seu processo de

relaxação estrutural para frequências de oscilação de campo mais

altas, como pode ser observado na Figura 3.

O aumento da constante dielétrica para frequências baixas é causada por um

acúmulo de cargas nos eletrodos chamado de polarização de eletrodo. O

cálculo do progresso da reação 𝛼 foi calculado a uma frequência de 10 MHz

pela fórmula

𝛼𝑘 =
𝜖𝑘
′ − 𝜖𝑖

′

𝜖𝑓
′ − 𝜖𝑖

′


