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| SUMARIO

O objetivo deste trabalhe foi cstudaryo efeito

do acabamento superficial sobre a resistência mecânica de

duas aluminas puras, uma de produção própria e outra co-

mercial. Foram estudados três tipos de acabamento: como

sinterizado, retificado e retificado tratado termicamen-

te. Foi verificado que a alumina retificada é cerca de

501 mais resistente que a alumina apenas sinterizada, e

que um tratamento térmico aumenta mais ainda a resistên-

I ' cia mecânica da alumina sinterizada. Foram estudados o

I- efeito do volume e da direção de prensagem na resistência

I mecânica. Foi determinada a cinetica da recuperação de

'% danos a partir de uma serie de tratamentos térmicos ssco-

I lhidos sistematicamente com temperaturas de recozimento

entre 1200°C e 1600°C. Foi constatado que um modelo teó-

rico para a recuperação de trincas desenvolvido recente -

mente pode descrever os resultados experimentais; por es-

te modelo obteve-se um valor para a energia de ativação

do processo de 715 kJ/mol, que sugere que a recuperação

dos danos seja promovida através de difusão volumétrica.

Foi estudado também o comportamento do material sob a

ação do crescimento subcrítico de trincas, tendo sido en-

contrado para o expoente do crescimento subcrítico N a

partir de ensaios dinâmicos em água um valor da ordem de

40. Foi realizado um estudo fratogrãfico pelo qual se

procurou localizar e medir os defeitos que deram origem â

fratura das amostras ensaiadas; os quais foram comparados
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com os tamanhos dos defeitos calculados a partir dos valo-

res medidos da resistência mecânica; nesta comparação foi

observada uma concordância excelente.
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ABSTRACT

f this wegk-4«as-Jji-sJaidy the

effect of surface finishing on the mechanical strength of

two pure aluminas, one of self-production and another a

commercial one? Three types of finishings: as-sintered,

as machined and as-machined with thermal treatment were

studied. It was verified that the as-machined alumina is

about SO percent stronger than the as-sintered one, and that

a thermal treatment increases even more the mechanical

strength of the sintered alumina. The effect of the volume

and pressing direction on mechanical strength was studied.

The kinetics of crack healing was determined from a series

of systematically selected thermal treatments with annealing

temperatures between 1200°C and 1600°C. It was verified

that a recently developed theoretical model for crack healing

can describe the experimental results; using this model a

value for the activation energy of the process of 71S kJ/mol

was obtained, which suggests that crack healing is promoted

by volume diffusion. The material behavior under subcritical

crack growth action was also studied, and a value of about

40 for the subcritical crack growth exponent N from dynamic

loading tests in water was found. A fractographic study

intended to localize and measure the flaws that originated

the fracture of the tested specimens was performed; the

measured flaw sizes were compared with the flaw size calculated

from the values of the measured mechanical strength; in this

comparison an excellent agreement was observed.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

Peças de materiais cerâmicos são produzidas por

sinterização antes de chegar ã forma final. No estado como

sinterizado o material já possui a geometria da peça final;

sua superfície, porem, apresenta grande número de irregulari_

dades, tais como sinuosidades na superfície e desvios de to-

lerâncias dimensionais da peça, e falhas microscópicas tais

como grãos salientes, poros superficiais, microtrincas e

sulcos de contornos de grão. Devido aos defeitos presentes

na superfície do material como sinterizado a sua resistên-

cia é diminuída.

Com a finalidade de aumentar a resistência mecâni

ca do material, bem como levá-lo a dimensões mais precisas,

submete-se a peça a um acabamento mecânico de retificação,

que consiste na remoção de material da superfície da peça

por meio de um rebolo diamantado, que gira em alta velocida-

de. Após esse tratamento a superfície do -material apresen-

ta-se lisa e livre dos defeitos presentes apôs a sinteriza-

ção, e portanto, sua resistência mecânica é maior do que no

material apenas sinterizado. 0 tratamento mecânico de reti-

ficação .porém, também introduz certos danos na superfície

do material, danos esses que, apesar de muito menores do

que aqueles anteriores â retificação, controlam a resistên -

cia mecânica do material. 0 material retificado é comprova-

damente mais resistente do que no estado apenas sinterizado,

mas poderia ser mais resistente ainda não fosse a presença



dos danos introduzidos durante a retificação.

Com a finalidade de aumentar ainda mais a resistên

cia mecânica do material retificado, pode-se submetê-lo a

tratamentos de recuperação dos danos de superfície mediante

um tratamento térmico, um polimento mecânico fino ou um poli

mento químico. A recuperação das trincas mediante um trata

mento térmico propicia a atuação de mecanismos de transporte

de matéria em escala submicroscopica, cuja força motriz é a

energia superficial armazenada nas superfícies de trinca. Ocor_

re assim um fechamento progressivo das trincas, o que produz

um aumento na resistência mecânica do material. Com tempera

turas ou tempos elevados de tratamento térmico, porém, pode

ocorrer também um crescimento de grão, o que pode influir na

resistência mecânica de modo a diminuí-la, e por isso, pode-

rá ser prejudicial para a recuperação da resistência mecâni

ca, limitando então a ação do tratamento de recuperação.

0 presente trabalho teve como objetivo estudar o

efeito do acabamento superficial sobre a resistência mecâni

ca de uma cerâmica. Foram estudadas três condições diferen-

tes de acabamento superficial. Uma condição foi com a super

fície no estado como sinterizado, sem qualquer acabamento

adicional após a retirada do forno; outra condição foi com

a superfície retificada apôs a sinterização, e a última con-

dição foi a de um tratamento térmico apôs a retificação. Ou-

tro objetivo do trabalho foi determinar a cinética da recup^

ração de danos através de uma variação sistemática de tempo

e temperatura de tratamento térmico. Devido â variação da

resistência mecânica com o fechamento das trincas durante



esse tratamento, £oi procurado também fazer a correlação en

tre o tamanho-do defeito teórico indicado pela resistência

mecânica e as trincas reais observadas em superfícies de

fratura através de fratografia.

As pesquisas foram realizadas em dois materiais:

uma alumina pura sinterizada produzida nos laboratórios deŝ

te Instituto e outra, uma alumina comercial produzida no

exterior. Foram obtidos resultados positivos, isto é, foi

verificado que a retificação aumenta a resistência mecânica

acima da resistência dos corpos de superfície como sinteri-

zada. Também ficou demonstrado que um tratamento térmico

após a retificação melhora ainda mais a resistência mecâni-

ca do material retificado.



CAPÍTULO II

REVISÃO DA LITERATURA

2.1 - Resistência Mecânica de Materiais Cerâmicos

2.1.1 - Equação Básica

A resistência mecânica dos materiais ê devida ãs

forças coesivas entre os átomos, e o seu valor teórico va-

ria de E/4 a E/15, conforme o modelo empregado para o seu

cálculo, onde E ê o modulo de elasticidade do material.- Os

resultados experimentais mostram, entretanto, que os valo

res da resistência mecânica são de 10 a 10.000 vezes meno-

res que os valores da resistência teórica esperada.

A primeira explicação da discrepância observada

entre a resistência medida e a resistência teórica em mate-

riais frágeis foi proposta por Griffith1. A teoria de

Griffith, na sua forma original, é" aplicável somente a um

material perfeitamente frágil, como o vidro, por exemplo.

Griffith propôs que um material frágil contém uma popula -

ção de pequenas trincas, nas extremidades das quais existe

uma concentração de tensões de magnitude tal, que o valor

da resistência coesiva teórica ê alcançado nessas regiões

do material, provocando a fratura do mesmo, ainda que a

tensão nominal aplicada esteja bem abaixo do valor teórico

da resistência. Quando uma das trincas se propaga produz

um aumento na ãrea de suas superfícies laterais. Isso re-

quer uma certa quantidade de energia para vencer a força



5
c

coesiva dos átomos, ou expresso de outra maneira, exige um

aumento na energia de superfície. A fonte de energia para

suprir a energia extra para o aumento da superfície é a

energia de deformação elástica, que é liberada com a exten

são da trinca. Griffith estabeleceu o seguinte critério

para a propagação de uma trinca: "Uma trinca propagar-se-ã

quando o decréscimo na energia de deformação elástica for

pelo menos igual ã energia requerida para criar uma nova

superfície de trinca"x.

Griffith1 considerou as trincas como de forma

elíptica, e obteve então a seguinte relação entre o valor

da resistência mecânica c, o módulo de elasticidade £, a

energia superficial Yo> e o tamanho do defeito crítico a .

1/2

(D

Essa expressão é válida para uma trinca elíptica em uma

placa de espessura pequena (estado de tensão plana), e

,1/2
(2)

i
é a expressão válida para uma trinca elíptica numa placa

espessa em comparação ao tamanho da trinca (estado de defor i
~ Í1

mação plana). "

Ate aqui foi visto o caso bidimensional. Uma aná

lise do caso tridimensional, onde a trinca é um esferõide

muito achatado, resulta numa modificação na constante da

equação de Griffith. Portanto, a simplificação de conside



rar somente o caso. bidimensional não introduz um grande er_

ro2.

Mais tarde foi reconhecido que os valores de Y O

são muito pequenos para explicar a resistência conforme a

teoria de Griffith. Esta observação levou ã substituição

de Y O por Y- •. energia específica efetiva para iniciação da

fratura, que explica melhor o que ocorre experimentalmente.

Outra modificação na equação de Griffith foi a introdução

de uma constante Y, que é" função da geometria do corpo de

prova e do tipo de ensaio mecânico. Essas alterações, devi

das a Davidge e Evans3, resultaram na chamada equação bási-

ca da resistência mecânica:

a- -i
Y

(3)
a
c

Para defeitos na superfície tem-se Y « 2,0, e

para defeitos abaixo da superfície Y =* 1,8.

Evans e Tappin1* modificaram a Eq.(3) pela introdu

ção de um novo parâmetro Z, que leva em consideração a for-

ma do defeito, resultando na expressão mais geral:

f 2 Y- E I1'2

o = _1_ 1 (4)

O termo Z ê conhecido como o parâmetro de forma de trinca,

e o seu valor para o caso de trincas elípticas pode ser

calculado a partir das seguintes expressões5:

para a ^ c:



f" [•-!•-4)
1/2

de (5)

e para a » c:

1/2

sen2e| de (6)

onde a é a profundidade da trinca e c sua semilargura, isto

ê, a e c são os semi-eixos da trinca elíptica, conforme mo£

trado na Fig.l.

Irwin6 estabeleceu a relação entre o fator de in-

tensidade de tensão crítico da mecânica da fratura e parâme_

tros do material, como o módulo de elasticidade e a energia

de fratura, através da expressão que leva seu nome:

Ic
( 2 Yi

,1/2

Devido a essa expressão a Eq.(4) costuma

escrita da seguinte maneira:

(7)

ser

(8)

0 termo KIc contém os parâmetros E e y., que

são constantes do material, e portanto, K,_ também é uma

constante do material. Segundo a Eq.(8), quando a tensão

aplicada e o tamanho do defeito são tais que atinja o valor



crítico K, , ocorrera a fratura do material.

Gomo está mostrado na Eq.(3)-, a resistência mecâ-

nica de um material frágil está relacionada ã energia de

fratura y., ao modulo de elasticidade E, e ao tamanho do

defeito mais crítico a , os quais por sua vez dependem da

microestrutura do material. Mais detalhes sobre estes para

metros serão tratados nos itens 2.1.2 e 2.1.3.

Knudsen7 mostrou que a resistência mecânica de um

material cerâmico, a, varia com a fração volumétrica de po-

ros, P, segundo a seguinte expressão:

°o e
-bP

(9)

onde a e a resistência do material para porosidade zero,

e b ê uma constante que depende da forma, da orientação e

do modo de empacotamento dos poros. A Eq.(9) prevê que

a resistência mecânica decresce exponencialmente com o au-

mento da porosidade. Essa expressão ê válida para valores

de porosidade de ate 20 a 5(H8. A Tabela I relaciona al-

guns casos e mostra como b varia com a forma, o empacotamen

to e a orientação dos poros em relação a direção de tensão.

Em microestruturas formadas por sinterização, que estão ca-

racterizadas pela presença de poros nos contornos de grão

e nos pontos tríplices, são encontrados valores de b entre

2 e 4. 0 valor típico para a alumina9 é 3,5 ± 0,1.

Conforme se pode observar pela Eq.(4) a resistên-

cia mecânica dos materiais cerâmicos esta diretamente rela-

cionada ao tamanho do defeito mais crítico existente no ma-



terial tostado. 0 defeito mais crítico é" aquele que, devi-

do ao seu tamanho, orientação e localização no volume testEi

do do material, apresenta a maior probabilidade de fratura,

ou seja, aquele defeito em cuja extremidade se encontra o

maior fator de intensidade de tensão. Como para todos os

materiais existentes uma amostra nunca é exatamente igual a

outra, o tamanho, a orientação e a localização do defeito

mais crítico não serão os mesmos de amostra para amostra,

e portanto, segundo a Eq.(4), a resistência mecânica será

diferente para cada amostra. Por isso, em um material ce-

râmico os valores da resistência mecânica medidos apresen

tam um certo espalhamento devido â grande variedade de de-

feitos presentes. Este fato constitue-se num dos . grandes

inconvenientes no emprego dos materiais cerâmicos. Para

caracterizar a resistência mecânica de uma maneira bem deH

nida há a necessidade de se utilizar tratamentos estatís-

ticos. Esses tratamentos foram desenvolvidos pela primeira

vez por Weibull1°'l1, que relacionou a resistência mecânica

& de um material com a probabilidade de'fratura F, que ê a

probabilidade de se encontrar num volume testado V sob a

tensão o um defeito de características tais que o material

frature sob aquela tensão aplicada. A essa correlação en-

tre probabilidade de fratura e resistência mecânica dã-se

o nome de distribuição de Weibull10'11 e tem a seguinte for_

ma:

F = 1 - exp
Vo

V , u , ( 1 Q )

onde V é um volume padrão, m o chamado modulo de Weibull,
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a um parâmetro de ajuste e a a tensão abaixo da qual a

probabilidade de fratura é zero. Os demais termos jã foram

mencionados.

Para uma série de amostras com volume constante, a

Eq. (10) pode ser simplificada para a forma:

F - 1 - exp
a-a m

(11)

onde a constante a agora também contém as constantes V e

V .o

As constantes m, a e a são conhecidas como parâ-

metros de Weibull, e a distribuição da resistência mecânica

fica perfeitamente determinada por elas. Foi evidenciado

que a Eq.(11) explica bem os resultados experimentais da re-

sistência mecânica da maioria dos cerâmicos10 19.

Para a determinação dos parâmetros de Weibull cos-

tuma-se rearrumar a Eq.(ll) da seguinte maneira:

in in = m in(o-a ) - m In a
1-F u

(12)

Os parâmetros de Weibull m, a e a são obtidos

por regressão linear da Eq.(12). A distribuição de Weibull

também é empregada no presente trabalho para obter um valor

característico da resistência mecânica do material, SQ r.que

é a resistência para uma probabilidade de fratura de 501.

A distribuição de Weibull na forma da Eq.(lO) é

utilizada quando se deseja comparar valores de resistência
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mecânica medidos em amostras de volumes diferentes ou de

geometrias de ensaio diversas, que apresentam valores bem

diferentes entre si. Essa comparação foi realizada neste

trabalho.

Conforme a Eq.(3), a resistência mecânica dos ma-

teriais cerâmicos ê caracterizada por três grandezas: modu-

lo de elasticidade, energia de fratura e tamanho do defei-

to. Durante um tratamento térmico não deve ocorrer varia-

ção no modulo de elasticidade do material; uma variação na

energia de fratura também ê pouco provável, porque isso ê

conseguido apenas por processos específicos da produção. Es_

ta consideração leva ã conclusão de que a variação da resls

I
I tencia apôs um tratamento térmico se deve principalmente a

í „ influência do tamanho do defeito crítico. Por isso, os

| efeitos da microestrutura sobre o modulo de elasticidade e
f-

| a energia de fratura serão discutidos adiante apenas rapida_

I mente, enquanto que maior atenção serã dada ã variação do

| tamanho do defeito.

I Um processo oposto ã recuperação seria uma degra-

I dação da resistência com o tempo, que se processa através

I . da extensão dos defeitos por um "crescimento subcrítico de

| trincas". Esse efeito foi medido neste trabalho e será

| abordado mais detalhadamente no item 2.2.
I 2.1.2 - Energia de Fratura e Modulo de Elasticidade

| Ê conhecido que a energia de fratura depende de

| características da microestrutura, como por exemplo, da po-

i rosidade e do tamanho de grão, e da presença de segundas fa

í
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ses. Como não houve, porém, variação significativa na micr£

estrutura pelo tratamento térmico, no presente trabalho, não

se justifica aqui extender o assunto, apenas se fará um tra-

tamento resumido.

A energia de fratura varia com a porosidade • da

maneira indicada pela relação proposta por Rice9:

Y = Yo e"
bP ' (13)

onde Y é a energia de fratura para porosidade zero, e b e

uma constante que depende da forma, orientação e modo de em-

pacotamento dos poros. -A Eq.(13) é muito semelhante ã Eq.

(9) já descrita, o valor de b em ambas as expressões é idên-

tico9, os comentários e a Tabela 1 empregados para aquela

expressão valem também para esta.

A energia de fratura depende apenas fracamente do

tamanho de grão na faixa de tamanho de grão do material aqui

empregado, e essa dependência está relacionada com a estrutu

ra cristalina da cerâmica em questão, e do tipo de ensaio

utilizado para sua determinação. Em materiais de estrutura

cristalina não cúbica, como a alumina, a determinação da va-

riação da energia de fratura com o tamanho de grão realizada

através de ensaios em barras entalhadas (BE) apresenta uma

tendência na qual a energia de fratura diminui à medida que

o tamanho de grão aumenta, porém essa diminuição é tão fraca

que pode ser desprezada para pequenas variações do tamanho
•

de grão20. Se a variação da energia de fratura com o tama-

nho de grão fosse determinada através do ensaio de trabalho

de fratura (TF) , a.tendência seria contraria, isto é, a ener_

gia de fratura aumentaria com o crescimento de grão*'20. Co-
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mo no ensaio BE é medida a energia para iniciação da fratu-

ra, Y-. e no ensaio TF é medida a energia total de fratu-

ra, desde o início da propagação da trinca até a fratura t£

tal20, o primeiro ensaio é o que melhor se coaduna com o

presente trabalho, e portanto, corrobora a opinião de que a

energia de fratura não sofre alteração significativa duran

te o tratamento térmico, que foi adotada aqui.

0 modulo de elasticidade independe do tamanho de

grão, porém varia com a porosidade conforme a expressão7

E o e
-bP (14)

Foi evidenciado por Rice9 que o valor de b é o mesmo que

para a Eq.(9) e Eq.(13). Para a alumina foi encontrado9

b = 3,5 ± 0,1.

Como a porosidade de um material jã sinterizado

varia muito pouco com tratamentos térmicos posteriores, não

deve haver variação do modulo de elasticidade do material

durante estes tratamentos. Existe, porém, a possibilidja

de de crescimento de grão durante a recuperação dos danos,

o que, além de poder influir na energia de fratura, pode

vir a substituir o defeito controlador da fratura quando a

recuperação ê muito intensa. Essa possibilidade foi anali-

sada no presente trabalho.

2.1.3 - Tamanho de Defeito

Nos materiais cerâmicos tem-se inúmeros tipos de

defeitos, que podem causar a fratura; esses defeitos podem
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ser qualquer anomalia da microestrutura, e podem ser dividi

dos em dois grupos: os defeitos extrínsecos e os defeitos

intrínsecos'*21. Defeitos extrínsecos são aqueles que são

introduzidos pelo manuseio ou tratamento mecânico das amos_

trás prontas, por exemplo, riscos. Defeitos intrínsecos são

aqueles oriundos da própria microestrutura, ou seja, grãos

grandes, poros, segundas fases, etc. 0 defeito atuante, is

to é, o mais crítico, ê o maior deles. Claro esta que o de

feito controlador da resistência pode ser substituído por

outro quando existe uma variação de tamanho nos mesmos.

A variação da resistência mecânica com o tamanho

de grão e o tamanho dos defeitos extrínsecos foi muito bem

analisada por Rice9 *i2~iH. Esse autor observou que a resij»

tência mecânica de um material cerâmico varia com o tamanho •

de grão, G, conforme está mostrado na Figura 2. Essa figu-

ra é um grafico da resistência mecânica da alumina em função

do tamanho de grão G conforme uma compilação recente25. Os

valores indicados para yea são aqueles realmente encon -

trados para esse material2*. Rice2* mostrou que, para ce

râmicos de grandes tamanhos de grão, a resistência mecânica

depende diretamente do tamanho de grão segundo a equação

de Griffith, ou seja, o defeito atuante é o maior grão, e

portanto, oocG ' . Esse comportamento corresponde ã re-

gião I da figura. Para materiais de pequeno tamanho de

grão, Rice21 mostrou que a resistência independe do tama-
I • • •

| nho de grão, mas depende apenas de defeitos oriundos do

I acabamento superficial, defeitos esses cujo tamanho não de-

f pende do tamanho de grão, e sim das condições do acabamen

| to. Portanto, para um mesmo tipo de acabamento, a resisten
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cia é constante. Isso corresponde à região II da figura.

Deve ser destacado que, na região I, o coeficiente angular

da curva a versus G~ ' é proporcional a y.' , conforme- a

equação de Griffith. 0 pequeno aumento da resistência com

a diminuição do tamanho de grão, na região II, deve-se ao

efeito do tamanho de grão sobre a energia de fratura e não

sobre o tamanho do defeito. Entre as regiões I e II, em

tamanhos de grão intermediários, na região mista, existe

uma zona de transição, onde o defeito controlador tanto po

de ser um dano do acabamento superficial ou um grão grande.

Em suma, para materiais de pequenos tamanhos de

grão espera-se que a resistência seja controlada pelos da-*

nos do acabamento superficial, e para materiais de grandes

tamanhos de grão espera-se que a resistência mecânica seja

inversamente proporcional ã raiz quadrada do tamanho do

maior grão. Como as duas aluminas investigadas neste tra—

balho apresentam um pequeno tamanho de grão (ver Capítulo*-

IV), espera-se então o comportamento da região II, isto év

que a resistência mecânica destes materiais seja defini—-

da pelas condições de acabamento.

2.2 - Resistência Mecânica Dependente do Tempo**.-

2.2.1 - Modelo Geral , . . ' • •

De acordo com a teoria de Griffith e a equação

da resistência mecânica, a propagação rápida ou catastró-

fica de uma trinca dar-se-ã somente quando a tensão aplica

da for maior ou igual â tensão de fratura do material; ou
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ainda, segundo .a necanica da fratura, quando o fator de in-

tensidade de tensão na extremidade da trinca í:oir maior ou

igual ao fator de intensidade de tensão crítico, K- . Foi

observado, porém, que pode existir um crescimento subcríti

co de trincas, isto é, aquele que ocorre abaixo da tensão

de fratura e de K. . Sua ocorrência tem sido comprovada em

inúmeros materiais cerâmicos, entre eles, o vidro1H*2s~2$,a

porcelana111 •»»••*•-*», Al 2O 3
2*' 2 r > s c' $ 1, Si3N4

2$, BaTiOj29,
i

2

A partir de medidas da velocidade de propagação

1 * de trincas em função do fator de intensidade de tensão apli

§ cado, KT, constatou-se que o processo de crescimento sub-

I crítico passa por quatro estágios distintos 1%*2S"*28, confor 5

I ?
I .., me está mostrado na Figura 3. No primeiro estágio, abaixo '

| de K , tem-se a ausência do crescimento subcrítico; entre Ko :

I e KT, tem-se uma velocidade variável, que e a região I na
'è •

| figura, acima de K.. a velocidade de propagação torna-se conis

I tante, região II, e entra depois numa região III de veloci-

dade variável, que vai resultar numa investida final da

trinca para fratura catastrófica, em X- .

Cada região pode sei* caracterizada pela seguinte

expressão: .

â - da/dt - AKj ' ~ (15)

onde a e o comprimento da trinca, A e N são constantes pró-

prias de cada região; por exemplo, na região I, N varia de

10 a 702'; na região II, N ê aproximadamente zero3*, e na ,j
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1

região IIJ.N ê muito grande (> 50) í 3. A velocidade de pro-

' pagação da trinca, â, como pode ser visto pela Eq.(lS) e pe_

los valores de N elevados, varia fortemente com K,, na re-

gião I.

A relação entre L e â, para qualquer sistema ce-

râmico, depende do material, da concentração de substâncias

corrosivas no ambiente de ensaio e da temperatura. Essa re-

lação é independente do comprimento da trinca, e por isso

â(K,) deve ser o mesmo para tipos diferentes de geometria de

corpos de prova. Na região I, a taxa de reação das espé -

cies corrosivas com os átomos da extremidade da trinca con-

1 trola a propagação da mesma. Na região II, a velocidade

da trinca é constante e esta controlada pela difusão das

espécies corrosivas até a extremidade da trinca. Na região •

III, o mecanismo não é ainda bem conhecido26. Em suma, a

atmosfera ambiente pode ter influência decisiva no cresci -

mento subcrítico de trinca, por causa da possível presença

de elementos corrosivos que, ao se difundirem até a extremi

dade da trinca, interagem com os átomos dessa região enfra

quecendo as ligações entre eles, o que contribui para redu

zir a energia necessária para.a propagação da trinca.

O processo da degradação temporal Ida resistên -

cia progride da maneira seguinte. Considere-se, primeira -

mente, uma trinca de tamanho inicial a. em. um material que

esteja submetido â tensão a, conforme está mostrado na Figu

ra 4; pode-se ter então a seguinte seqüência:

i) Sob a tensão externa a o fator de intensidade

de tensão Kv na extremidade de uma trinca de comprimento
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a. pode ser dada por:

(16)

ii) Essa intensificação local da tensão induzirá

uma velocidade de propagação de trinca à, segundo a Eq.

(15);

iii) Propagada a trinca haverá um incremento Aa

no seu comprimento;

iv) 0 incremento no tamanho da trinca acarretará

num aumento do fator de intensidade de tensão conforme a

Eq.(16).

E assim sucessivamente ocorre uma aceleração do processo se_

gundo as etapas de i a iv. Após um determinado tempo, o

fator de intensidade de tensão terá atingido o valor criti

co, quando então ocorrerá a fratura instantânea do mate-

rial. Assim sendo, mesmo sem se aumentar a tensão aplica-

da, o material acaba fraturando com .o tempo, porque o tama-

nho do defeito cresce continuamente ate atingir o valor

crítico. Para se poder fazer uma previsão do comportamen-

to temporal do material, torna-se necessário conhecer os

parâmetros de crescimento subcrítico de trincas A e N da

Eq.(15), principalmente da região I. Estes parâmetros pre-

cisam ser medidos para cada material e nas respectivas con-

dições ambientais.
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2.2.2 - Variação da Resistência Mecânica com a Taxa de

Tensão Aplicada

Os parâmetros do crescimento subcrítico de trin-

cas, A e N, podem ser determinados pela técnica de ensaios

dinâmicos. Neste tipo de ensaio, corpos de prova são fratu

rados pela aplicação de uma tensão que varia linearmente

com o tempo. Nas linhas seguintes, será mostrado como o

modelo da resistência mecânica dependente do tempo chega a

uma expressão entre a resistência mecânica e a taxa de

tensão aplicada, que pode ser aproveitada para determinar N

e A.

A Eq.(15) pode ser reescrita na seguinte forma:

da - A KJ dt (17)

Substituindo-se K, pelo seu valor dado pela Eq.(16), tem-se:

da - AYN aN a N / 2 dt (18)

Essa equação pode ser rearrumada da seguinte maneira:

(19)

A Eq.(19) é uma equação geral, válida para qual-

quer função de o com o tempo, ou seja, para qualquer "his-

toria" de carregamento da amostra. 0 primeiro membro da

equação pode ser resolvido:

2 a- - AYN I a(t)N dt
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_
(2-N3/2 _

0 ( t )» dt (20)

Como a > a. e N > 10, o termo que contem a pode ser despre

zado, logo:

2 a í
2 ' N ) / 2

aM(t) dt
(N-2)

(21)

Para substituir á-, usa-se a relação entre a^, Kjc e a re-

sistência inerte do material Sj. A resistência inerte é*

aquela resistência, que se mede em um ambiente inerte (não

corrosivo), isto é, quando não ocorre crescimento subcríti

co de trincas antes da fratura catastrófica. Para este caso,

a Eq.(16) resulta na expressão:

(22)

Substituindo o termo a^ na Eq.(21) pelo seu valor

da Eq.(22), obtém-se:

tirado

dt
2 SN-2

(N-2)

onde os parâmetros do material K. e Sj

dem ser determinados experimentalmente.

reescrita na seguinte forma:

(23)

em princípio, po-

A Eq.(23) pode ser

i 0N(t) dt - B sj"2 (24)
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onde B é uma constante que inclui as demais constantes do

material, conforme mostra a Eq.(25).

B -
(N-2) AY2 Kj

(25)

Para o caso de ensaios dinâmicos, a função o(t) da

Eq.(23) assume a forma simples de:

cr(t) * ò • t (26)

com ô a taxa de tensão aplicada. Substituindo a Eq. (26) na

Eq.(24) e utilizando a(t = t^) =» S, obtem-se:

oN do - B d s (27)

Resolvendo a Eq.(27) chega-se à seguinte expres^

são final

S N + 1 « B(N • 1) ô S*?"2 (28)

onde S é a resistência mecânica atingida no final do ensaio

dinâmico. Essa expressão é a que relaciona a resistência

mecânica do material sob condições de crescimento subcríti-

co de trincas, S, com a taxa de tensão aplicada ô. • Obser-

va-se também que a resistência inerte do material, Sj, tem

influência sobre a resistência em ambiente corrosivo. A Eq.

(28) mostra que a resistência mecânica varia fracamente com

a taxa de tensão. Para N' • 30, um aumento de à por um fa-

tor de 1000 produz um aumento de resistência de 25t. A ra-
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zão do aumento da resistência com o aumento da taxa de ten-

são é que quanto maior ô tem-se menos tempo para o crescimen

to da trinca. A resistência do material em um meio corrosi-

vo apresenta o mesmo tipo de espalhamento estatístico mostra

do pela resistência inerte.

A Eq.(28) é utilizada quando se deseja determinar

os parâmetros do crescimento subcritico de trincas, A e N,

através da técnica de ensaios dinâmicos; ela é rearrumada

na seguinte forma:

In S « -±- £n ô + " (29)
N+l N+l .

O valor de N é obtido do coeficiente angular ' da

regressão linear de In S versus in à, onde cada grupo de

amostras ensaiado com ô constante contribui com um par de va

lores ò è S. 0 valor de S obtido'de cada grupo deve ser um

valor típico representativo dos valores da resistência daque

le grupo, que pode ser a média, ou um valor de resistência

para.uma probabilidade de fratura conhecida e mantida igual

para todos os grupos.

0 valor de A ê determinado pelo método seguinte:

a resistência inerte na Eq.(29) é substituída pela sua proba

bilidade de fratura dada pela distribuição de Weibull da

Eq.(12), que resulta em:

Anta -̂ - - m ̂  ftaCS-S,) - - ^ 1 - — 2 — (30)
1-F N-2 [ u N+lJ N+l

Com N conhecido pode ser traçado um gráfico de

Weibull do termo £nftn[l/(l-F)J versus o termo £n[(S-Su)/ô
N+1].
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Variando S ' faz-se a regressão linear das variáveis e procu

ra-se aqúeia regressão que dê o maior coeficiente de corre-

lação. A constante B é determinada então a partir do coefi

ciente linear daquela melhor regressão, e A ê calculado pe-

la Eq.(25).

Com os valores de A e N determinados é possível,

utilizar a Eq.(28) para predizer o comportamento do mate

rial num ambiente corrosivo a partir de resultados conheci

dos para ambiente inerte.

2.3 - Tratamentos Utilizados para a Recuperação de Danos

2.3.1 - Tratamento Térmico

A recuperação de danos pode ser conseguida median

te um tratamento térmico de recozimento em altas temperatu-

ras, o qual propicia a ativação de mecanismos de transpor-

te de matéria, como difusão; estes têm como força motriz a

energia armazenada nas superfícies de trinca. Tal tratamen

to proporciona um fechamento progressivo dos defeitos, au-

mentando em conseqüência a resistência mecânica do mate-

rial.

A recuperação de danos por tratamento térmico

tem sido estudada em diversos tipos de cerâmicas, entre elas

A12O3
3*-37, MgO37, ZnO38, ÜO 2

3 9. (U.PuJC*0; e outros, onde

foram recuperados danos superficiais profundos devido ao

choque térmico e até trincas macroscópicas introduzidas me-

canicamente.
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Lange e Radford31* fizeram a recuperação "de danos

provocados por choque térmico em uma alumina através de

um recozimento a 1700°C, utilizando diversos tempos dè reco-

zimento. Seus resultados estão mostrados na Figura 5, onde

se pode observar um'aumento progressivo da resistência mecâ-

nica com o crescimento do tempo de recozimento, até alcan-

çar um máximo com 7 horas, onde se conseguiu recuperar 851

da resistência perdida pelo choque térmico. Com tempos

maiores a resistência diminuiu gradativãmente. 0 mecanismo

exato da recuperação não foi determinado, porém, os autores

sugerem que as trincas foram recuperadas pelo crescimento

de grãos situados nos lados da trinca, o que produziu um

fechamento quando os grãos se encontraram. 0 material apre-

sentou um tamanho de grão relativamente grande de 43 pm, que'

com o recozimento mais forte aumentou para 54 um, o que sig-

nificou um aumento de 261, contra uma queda de 201 na resis-

tência mecânica, ou seja, o aumento do tamanho de grão não

explica totalmente a queda da resistência.

Gupta35*37 recuperou danos introduzidos por cho-

que térmico em uma alumina, através de recozimentos com tem-

pos e temperaturas diversos. 'Os seus resultados estão resu-

midos na Figura 6 e apresentam o mesmo tipo de comportamen-

to que o observado por Lange e Radford, ou seja, para uma

dada temperatura de tratamento a resistência aumentou com

o tempo de recozimento até ating'r um máximo, e depois di-

minuiu. Observa-se pela figura que para recozimentos a tem-

peraturas mais elevadas, o tempo de recozimento necessário

para atingir o máximo em resistência diminuiu. Nota-se tam-
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bem que a fração recuperada da resistência mecânica apôs ch£

que térmico foi cada vez menor quando a temperatura de reco-

zimento diminuiu. Gupta atribuiu o aumento da resistência

a um mecanismo de constricção das superfícies laterais dos

rporos, onde os poros cilíndricos que se formaram inicialmen-

te durante a recessão das trincas partem-se em uma multidão

de poros esféricos, que a medida que diminuem de volume

concorrem para o aumento da resistência. Foi observado que

o crescimento de grão pareceu não influenciar a queda na re-

sistência com o recozimento mais forte.

Evans e Charles" apresentaram um modelo baseado

na suposição de que, durante a recuperação dos danos, ocorre

um arredondamento da extremidade da trinca, o qual é promovi,

do por difusão, e que, ao atingir um certo raio crítico, ha-

veria o seu desprendimento da trinca, que continuaria a sua

recuperação, deixando atrás de si uma cadeia de poros. 0 mo-

delo supõe que o passo controlador do processo ê a dissocia-

ção do poro da trinca e que o transporte de matéria ê conse-

guido por difusão. A expressão representativa do modelo tem

a forma:

ao "' (31)

onde a ê o tamanho inicial do defeito, a o tamanho do de-

feito após um tratamento térmico à temperatura T durante o

tempo t, Q ê a energia de ativação aparente do processo e xe

a) são constantes. A constante X é um fator de proporcional^

dade e ti é uma constante que exprime a variação do tamanho

do defeito com o tempo.

~l
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O modelo proposto e valido para difusão superfi-

cial, difusão pelos contornos de grão e difusão pelo volu

me. Evans e Charles36 aplicaram o modelo à recuperação

de trincas macroscópicas introduzidas na alumina por en-

saios de fratura controlada e mostraram que o modelo repre_

senta de maneira satisfatória a cinêtica da recuperação de

danos. Foram encontrados os seguintes valores para X, u e

Q: 54, 0,6 e 65 kcal/mol (270 kJ/mol), respectivamente, pa

ra a e a em m e t em segundos. Os autores destacaram

que a energia de ativação encontrada é similar ao valor

obtido para difusão superficial.

Bandhyopadhyay e Roberts39 utilizaram uma ex-

pressão algo parecida ã Eq.(31), porem ao invés dos valo-

res de a, a equação relacionava diretamente os valores da

resistência mecânica. Os autores encontraram para UO-

chocado termicamente w = l e Q = 7 8 ± 1 0 kcal/mol. A ene£

gia de ativação encontrada situa-se entre a energia de atî

vação para difusão volumétrica (- 100 kcal/mói) e a para

difusão pelos contornos de grão (~ 55 kcal/mol); por isso

foi sugerido que os dois processos estariam atuando na

recuperação.

A Eq.(31) foi utilizada neste trabalho com o ob-

jetivo de determinar a cinetica da recuperação de danos,

bem como para inferir os possíveis mecanismos de transpor-

te atuantes.
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á.3.2 -Outros Tipos dé Recuperação

Entre outros tipos de recuperação de danos podem

ser citados o polimento químico, o polimento a chama e o

polimento mecânico,

O polimento químico- é um processo de acabamento

superficial utilizado para recuperar danos da superfície

do material, e consiste basicamente de um ataque por meio

de substâncias corrosivas, tais como ácidos e bases, que

removem as camadas superficiais danificadas, recuperando a

resistência mecânica dó material1* 1~vs. Esta claro que esse

processo só se aplica a cerâmicas qué sejam passíveis de

serem atacadas, como o LiF"1, o vidro19*"2, o PZTH3, • o

MgO1*1'. Já o mesmo não acontece com a alumina, que devido

à sua resistência â corrosão não é atacada pelos ácidos e.

bases, e portanto, não é possível utilizar esse processo.

Tummala e Foster*z fizeram um polimento num vi-

dro de alto teor de chumbo com superfície retificada, utili

zando HNO3 diluído de 5 a 101. Eles atacaram diversas amos_

trás até profundidades diferentes variando de 5 a 550 ym.

Seus resultados constam da Figura 7, onde se pode obser-
>

var que nenhuma melhoria da resistência fora verificada

até que se tivesse removido um mínimo de 100 vim da superfí-

cie. Com maiores profundidades removidas a resistência

aumentou gradativãmente. 0 atraso no aumento da resistên-

cia até 100 Mm se deve ao fato de ainda existirem camadas

danificadas até aquela profundidade, o que indica um tama-

nho de defeito crítico maior do que 100 um.
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O processo de polimento a chama consiste em sub me

ter a superfície da amostra a uma temperatura elevada, me-

diante o emprego de uma chama de maçarico. Esse procedi -

mento é muito empregado na recuperação de danos superfi

ciais de monocristais1*5, com um conseqüente aumento da re-

sistência do material tratado.

Outro procedimento muito utilizado para aumentar

a resistência do material ê um polimento mecânico, que con-

siste na remoção das camadas superficiais pela abrasão pro-

duzida pela passagem de diminutas partículas de um pó de

dureza maior ou igual ã do material polido. Quanto mais

duro for o material, mais difícil serã o seu polimento, e

mais duro deve ser o po a utilizar. 0 polimento aumenta a

resistência mecânica porque ele remove as camadas danifica

das, e os defeitos que introduz são muito menores que os da_

nos que são removidos. 0 tamanho do dano introduzido pelo

polimento é função do tamanho das partículas do pó abrasi.

vo.

De todos os processos até aqui citados, o mais

adequado para a alumina é o tratamento térmico, por ser o

mais rápido e menos trabalhoso. 0 polimento químico é im-

praticável, e o mecânico muito demorado.



CAPÍTULO III

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

3.1 - Produção de Amostras

No presente trabalho foram estudadas duas alumi-

nas de alta pureza, uma de produção própria, e outra, uma

alumina comercial produzida no exterior. A alumina de

produção própria foi sinterizada conforme um processo de-

senvolvido neste Instituto e publicado recentemente*'* 'H7.

As sinterizações foram realizadas em 1550°C com tempo nomi

nal de 4 horas, condições estas que segundo as referên-

cias11' 'H7 dão o máximo da resistência mecânica. A taxa de

aquecimento e resfriamento foi de 300°C/h. Obteve-se uma

alumina de baixa porosidade (da ordem de 2%) e pequeno ta-

manho de grão (em torno de 3,5 um). .

Os corpos de prova sinterizados foram retifica-

dos utilizando um rebolo de diamante com granulação de

4$ ym. 0 sentido da retificação foi paralelo ao eixo longi.

tudinal das amostras. As dimensões das amostras após- a

retificação variavam para a largura e a altura entre 3 mm -

e 4 mm, com um comprimento de 50 mm. Apôs a retificação

as amostras apresentaram um paralelismo entre as faces de

±0,02 mm. . -

O segundo material utilizado foi uma aluminà co-

mercial distribuída sob o nome Stemalox A-19 , com cerca

de 99,7* de AI2O3, aproximadamente O.lt de SÍO2, e o resto

produtor Rosenthal Technik AG, Lauf (RFA).

29
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MgO. Essa alumina tem baixa porosidade (da ordem de

21) e pequeno tamanho de grão. As amostras desse material

já vieram sinterizadas e com a superfície finamente esme-

rilhada (acabamento superficial por "lapping", que não

possui direção preferencial). As amostras foram recebidas

na forma de placas de dimensões 60 x 11 x 1,8 mm . As pla-

cas foram cortadas duas vezes no sentido longitudinal por

um disco de diamante de 0,8.mm de espessura de maneira a se

obter três amostras de cada placa. As amostras cortadas ti

veram as mesmas dimensões de 60 x 3,0 x 1,8 mm .

A Tabela Z" apresenta um resumo das característi

cas dos dois materiais, onde estão mostrados a composição

i/ química, a densidade p, a fração de poros P, o tamanho de

grão G, o módulo de elasticidade E, o fator de intensidade

de tensão crítico Kj e a resistência mecânica para uma

probabilidade de fratura de SOI.

3.2 - Tratamentos Térmicos

Os tratamentos térmicos realizados no presente

trabalho consistiram de recozimentos em temperaturas entre

1200°C e 1600°C, e os tempos de recozimento variaram entre

1 hora e 16 horas. Os tempos e temperaturas de recozimento
\ • • - •

foram variados de maneira sistemática com a finalidade de
t

se determinar a cinética da recuperação de danos. O efeito

da recuperação foi estudado através da determinação da re-

sistência mecânica. A taxa de aquecimento e resfriamento

dos recozimentos foi de 300°C/hora e foi escolhida de modo
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a não provocar .o aparecimento de tensões térmicas. Todos os

recozimentos foram realizados ao ar atmosférico em um forno

do tipo câmara ' , equipado com resistências elétricas de

carboneto de silício J e munido de um termopar de controle

do tipo PtRh6V-P.tRh3.ai:,'

Para a determinação da cinética da recuperação de

danos foi empregado o modelo de Evans .e Charles36 represen-

tado pela Eq.(31). 0 tempo nominal de recozimento foi corri,

gido para levar em consideração o tempo que o material perma

neceu no aquecimento e resfriamento, porque menores tempera-

turas taiaoém já contribuem para a recuperação. Chamando o

comprimento de trinca recuperado de R, onde R = aQ - a, se-

gue da equação diferencial original36 que

exp - -*— - ^ (32)
RT T

onde RQ é uma constante de integração, que tem o significa

do de comprimento de trinca já recuperado no tempo t • 0. O

período do aquecimento e do resfriamento foi dividido era

pequenos intervalos de temperaturas constantes que, juntamen

te com o tempo do patamar, resultaram em uma simulação do

ciclo completo do tratamento térmico por uma função de de-

graus. Para cada intervalo foi calculada a recuperação par-

cial ali ocorrida, que foi somada i recuperação acumulada

até o intervalo anterior, e assim foi continuado até o final

do ciclo. Com o valor do comprimento de trinca recuperado

* modelo 417/1, produtor: Netzsch, Selb, RFA.

**nome comercial: Kanthal-Super-33.
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total, o tempo corrigido total, que eqüivale a uma tempera-

tura única', foi calculado a.partir da Eq.(31). Na Tabela

3'.'. estão mostrados os tempos nominais t , a correção At,

os tempos efetivos t - e a razão *ef/tntm para os tratamen

tos térmicos empregados, utilizando ai = 0,38, X = 2,48 x

x 10 ym(K/min) ' e Q = 773 kJ/mol de uma primeira apro-

ximação. Observa-se que o efeito de correção para um tem-

po nominal de 1 hora ê da ordem de 20% e cresce com tempera

tura crescente, enquanto que com temperatura constante e

tempo nominal- crescente a correção contribui cada vez me-

nos. A Figura 8 mostra um exemplo da recuperação do tama-

nho de defeito para o tratamento térmico de 1400°C/l hora,

é êcujo ciclo também ê mostrado. Na comparação dos dados exp£

rimentais com o modelo36 foram utilizados então os valores

do tempo efetivo t £.

0 tamanho do defeito da Eq.(31) para cada trata-

mento térmico foi determinado pela Eq.(8), utilizando os va

lores medidos de K, e a. 0 método da determinação de Kj c

e de a serã melhor abordado no sub-item seguinte. Foi uti-

lizado Y - 2,0 que corresponde a uma trinca superficial5.

0 valor de Z foi calculado a partir das Eqs.(5) e (6), ten-

do sido assumido um defeito semicircular que resulta em

Z - 1,57.

3.3 - Determinação dos Parâmetros de Comportamento Mecânico

A resistência mecânica das amostras foi medida

por ensaios de flexão em quatro pontos. A razão da distân-

cia entre os apoios1 superiores e os apoios inferiores era
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de 1 para 3. Os corpos de prova tinham a forma de barras

prismáticas com seção reta retangular. Nos ensaios das

amostras de alumina de produção própria utilizou-se ini-

cialmente a distância entre os apoios inferiores de 45 mm,

e os superiores de 15 mm. As metades fraturadas foram en

tão reensaiadas com distância entre apoios inferiores de

18 mm, e superiores de 6 mm. Dessa maneira foram testa -

dos dois volumes diferentes para as, amostras, diferindo

entre si por um fator de 2,5.

As amostras de alumina comercial foram ensaia

das com um ünico volume de amostra. A distância entre os

apoios superiores foi de 6 mm, e os inferiores, 18 mm. De

vido ao grande comprimento dessas amostras conseguiu-se

ensaiar cada amostra três vezes, triplicando o numero de

valores de resistência medidos.

Com o objetivo de evitar o crescimento subcrí-

tico de trincas, as amostras foram colocadas antes de ca-

da ensaio n.uma estufa a temperatura de 160°C para retirar

toda a umidade possivelmente presente, que poderia promo-

ver o crescimento subcrítico de trincas. Imediatamente

antes dos ensaios as amostras eram retiradas da estufa e

mergulhadas em óleo. Com este procedimento tentou-se evi

tar a entrada de umidade devido ao contato com o ar atmos_

feri co* .̂

A geometria de ensaio de flexão em quatro pon-

tos foi preferida à de flexão em três pontos porque na

primeira um volume considerável da amostra esta submetido

a uma tensão constante, enquanto que na segunda somente
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uma pequena seção da amostra esta carregada pela tensão ma-

xima.

A tensão de fratura a^ foi calculada a partir dos

valores da carga de fratura Pf das amostras ensaiadas em

flexão em quatro pontos, através da seguinte expressão da

resistência dos materiais:

3
—
2

(33)

onde b é a largura da amostra, h a altura, l a distância en

tre os apoios inferiores, e e a distância entre os apoios

superiores.

A determinação do fator de intensidade de tensão

critico K, foi feita utilizando amostras entalhadas en-

saiadas em flexão em três pontos. 0 entalhe foi produzido

por um disco de diamante de 0,1 mm de espessura. A profun-

didade do entalhe, que era reto, variava entre 40 e 60t . da

altura das amostras. 0 valor de KIc foi calculado a partir

da seguinte equação:

KIc -y a/T (34)

O tamanho do entalhe, a, foi medido diretamente

ao microscópio, enquanto que o valor de Y foi calculado uti

lizando o polinomio de Gross e Srawley":

Y - 1,99 - 2,47 X + 12,97 X2 - 23,17 X3 +

+ 24.80 X4 (35)
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onde X é a razão entre o tamanho do entalhe e a altura do

corpo de prova, X • a/h. Essa equação vale para 0,15 < X

< 0,60. A tensão da fratura c da Eq.(34) é obtida a par -

tir da carga de fratura num ensaio de flexão em três pon-

tos através da seguinte relação:

3 P£*
f 2 bh^

onde todos os termos jã foram definidos antes.

3.4 - Fratografia e Microscopia

Foram feitas observações na superfície de fratu-

ra das amostras com o objetivo de procurar a origem da fra

tura e identificar o defeito que a produziu. Para tanto

foi selecionado um grupo de amostras quanto ao acabamento

superficial e de tensão de rutura conhecida, para serem

observados através do microscópio eletrônico de varredura

(MEV). Por ser a alumina um material isolante foi feito

o recobrimento da superfície de fratura com uma camada de

prata de 400 A de espessura para evitar carregamento ele-

trostático no MEV.

Para a observação dos contornos de grão por mi-

croscopia ótica, as superfícies a serem observadas foram

cortadas por um disco de diamante, a seguir foram retifica

das para tornar a superfície plana, e posteriormente foram

polidas, primeiro com pasta de diamante de 15 ym, e depois

de 7 ym. Para revelar os contornos de grão as amostras fp_
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ram submetidas a um ataque térmico em 1550°C por 10 minu-
o

tos. Foi então depositado um filme de prata de 800 A de

espessura sobre as superfícies polidas e atacadas para evi-

tar o espalhamento de luz dentro da amostra e melhorar o

contraste ao microscópio. Foram feitas fotomicrografias da

superfície de fratura e dos contornos de grão nos dois mates

riais. Na medição do tamanho de grão foi utilizado o méto-

do de interseções de linhas, e os valores obtidos foram mui

tiplicados por ir/2, de acordo com a literatura1*9.



CAPÍTULO IV

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

4.1 - Alumina de Produção Própria

4.1.1 - Programa de Ensaios

Com o objetivo de estudar o efeito da variação do

acabamento superficial sobre a resistência mecânica da alu-

mina produzida neste Instituto, foi planejado um programa

de ensaios mecânicos cujo esquema está mostrado na Figura

9. Neste fluxograma pode-se observar que os ensaios mecâni

cos foram realizados em amostras com três tipos de acabamen

to superficial - em amostras como sinterizadas, em amos-

tras retificadas e em amostras recuperadas termicaménte. Um

primeiro bloco de ensaios de fratura foi realizado em amos-

tras de comprimento L (aqui referidas como amostras gran

des) para os dois primeiros tipos de acabamento, o que pos-

sibilitou evidenciar o efeito do acabamento superficial da

retificação. As amostras ratificadas, depois de ensaia-

das, foram separadas em dois grupos compostos pelas suas

respectivas metades (de comprimento L/2, aqui referidas co-

mo amostras pequenas). Um desses grupos foi então submeti-

do a um tratamento térmico para recuperação de trincas,apôs

o que foi realizado o segundo bloco de ensaios de fratura,

comparando-se então as resistências mecânicas do grupo de

amostras pequenas recuperadas com o do grupo de amostras pe

quenas apenas retificadas.

37
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Seguindo então este esquema de trabalho puderam

ser investigados o efeito da retificação sobre a resistên-

cia do material sinterizado, o efeito do volume, o efeito

do tratamento térmico sobre a resistência mecânica e o efejL

to da direção de prensagem. Foram feitos também ensaios

sob condição de crescimento subcrítico nesse material, dos

quais foram determinados os parâmetros do crescimento sub-

crítico de trincas. Esses e outros resultados serão mostra^

dos adiante.

4.1.2 - Efeito do Volume e da Direção de Prensagem

Como no presente trabalho foram usados corpos- de

prova de dois comprimentos diferentes, foi um dos objetivos

verificar se a correção do volume prevista pela equação

de Weibull (Eq.(lO)) pode ser aplicada. Com esta finalida

de, foi medida a resistência inerte nos dois tamanhos de

corpos de prova, que diferiram no volume testado por um fa-

tor de 2,5.' Os resultados obtidos estão mostrados na Figu-

ra 10 na forma de um diagrama de Weibull. Pela figura ob-

serva-se que as duas curvas referentes aos dois volumes

testados são bem distintas. O material de menor volume

apresenta a maior resistência, confirmando pelo menos quali

tativamente a teoria de Weibull. Segundo essa teoria, se

dois grupos de amostras do mesmo material têm, respectiva -

mente, os volumes de amostra V, e V,, a razão entre as re-

sistências respectivas dos dois grupos, 0j e 02» medidas

para um mesmo nível de probabilidade de falha, devera ser:
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onde m ê o chamado modulo de Weibull referido em capítulos

anteriores. Retornando a Figura 10, tem-se que o valor de

m para as amostras de menor volume é" 5,6, e para as de maior

volume, 4,5. Adotando o menor valor de m, tem-se que devi-

do ã diferença de volume as resistências dos dois grupos

deveriam apresentar a razão tf-t/o"? = (2,5) * =1,23. A

razão das resistências.medidas para uma probabilidade de

fratura de 50% ê (321 MPa/281 MPa) * 1,14. Assim sendo,

a equação de Weibull prevê uma razão de resistência bastan

te maior do que a que foi encontrada experimentalmente. Es-

te fato torna uma correção numérica da influência do volume

problemática.

Com o objetivo de verificar a influência da dire_

ção da prensagem sobre a resistência mecânica, foram reali-

zados ensaios mecânicos em amostras retificadas e como sin-

terizadas, nas quais foram ensaiadas as superfícies late-

rais e frontais das amostras. As superfícies laterais são

aquelas que durante a prensagem ficavam paralelas a direção

de aplicação da carga, e as frontais são aquelas que fica-

vam normais ã direção de carregamento, conforme está mostra

do na Figura 11. Os resultados desses ensaios estão mostra

dos na Figura 12. Por essa figura se pode observar que as

quatro curvas são praticamente paralelas e que as amostras

ensaiadas com a superfície frontal são mais resistentes

que as de superfície lateral. Um teste estatístico (qui-
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quadrado) para um nível de significancia de 0,05 indicou

que não há diferença relevante com relação ã direção de

prensagem. Mas o fato e que, tanto nas amostras sinterizai

das, quanto nas retificadas, a resistência maior da super-

fície frontal ê notória. Esse efeito já era esperado, por-

que, devido ao sistema de prensagem unidirecional utiliza_

do, a face frontal está submetida a uma pressão uniformemen

te distribuída, enquanto que a face lateral está submeti-

da a um gradiente de pressão devido ao fato do pó não se

comportar como um fluído ideal. A face frontal ê melhor

compactada que a lateral, daí a sua maior resistência. Ou-

tro efeito observado e que no material retificado a diferen

ça entre as resistências das duas superfícies é menor do

que no material sinterizado. Isso se explica pelo fato de

a retificação retirar as camadas mais externas do material,

expondo as camadas mais internas onde o efeito da compacta-

ção diferente já é menor do que na superfície.

4.1.3 - Efe'ito da Retificação e do Tratamento Térmico

Nos ensaios cujos resultados foram mostrados na

Figura 12, tem-se em destaque b efeito da retificação na r<3

sistência inerte, que está mostrado novamente na Figura 13.

Nessa figura se observa que a retificação aumentou a resis-

tência do material em cerca de 50t, o que é" um efeito muito

forte. Isso indica que o maior defeito introduzido pela

retificação aqui aplicada é cerca de 451 do tamanho do

maior defeito presente no material sinterizado, segundo a

teoria de Griffith.
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Na Figura 14 está mostrado o efeito que um trata-

mento térmico a 15OO°C por 1 hora tem sobre a resistência

mecânica inerte de um material retificado. A figura foi

obtida para amostras pequenas. A resistência mecânica au-

mentou cerca de 411 em relação ã resistência do material

retificado, e como se observa, as curvas são praticamente

paralelas. Esse comportamento comprova o efeito benéfico

do tratamento térmico na recuperação dos danos superficiais.

Infelizmente não foi possível estudar com mais detalhes es-

te efeito prometedor e estabelecer a cinética da recupera-

ção, isto ê, a variação da resistência com o tempo e tempe-

ratura do tratamento térmico, como estava previsto inicial-

mente, por causa do progressivo desgaste da retificadora

Cver 4.1.5).

4.1.4 - Resistência Mecânica Dependente do Tempo

Com a finalidade de determinar os parâmetros do

crescimento subcrítico de trincas no material e para estu-

dar a possibilidade de previsão da resistência mecânica em

um meio corrosivo conhecendo-se a resistência inerte, foram

feitos ensaios em água através' do uso da técnica de en-

saios dinâmicos. Foram ensaiados diversos grupos de amos-

tras , cada grupo a uma determinada taxa de tensão aplicada

fixa e contendo no mínimo quatro amostras." Foram utiliza-

das amostras de dois tamanhos diferentes, diferindo por um

fator de 2,5. A Figura 15 mostra a variação da resistên-

cia mecânica média com a taxa de tensão aplicada, ém amos-

tras grandes. Os valores experimentais agrupam-se bem ao



longo de uma linha reta como prevê a Eq.(29). Desse gráfi-

co resulta um valor para N de 40,6. 0 mesmo procedimento

foi feito para as amostras pequenas, e os resultados estão

mostrados na Figura 16. Dessa figura resulta para N um va-

lor de 38,8, um pouco menor que o valor obtido para as amos_

trás grandes. Esses valores de N obtidos de maneira indire

ta concordam bem com os valores encontrados por outros aut£

res 5 0' 5 2 que mediram diretamente a propagação da trinca, e

correspondem a alguns valores medidos por outros autores

empregando o mesmo método que o aqui utilizado30'31*53.

Com o valor de N conhecido é possível normalizar

: os dados da resistência mecânica obtidos nos ensaios dinâmi
i

cos para uma só taxa de tensão aplicada. Da Eq.(28) resul-

ta que a resistência normalizada S* é dada por:

(38)

onde S é a resistência mecânica medida com a taxa de ten-

são aplicada ô, e à ê a taxa de tensão aplicada de normali

zação.

A Figura 17 é um gráfico de Weibull de 35 dados

de S* das amostras grandes e de 31 dados de S* das amostras

pequenas. A figura também contém os dados da resistência

inerte dos dois tamanhos de corpo de prova para fins de

comparação; ela mostra claramente o efeito de volume tam-

bém sobre os ensaios dinâmicos em água e o efeito da degra-

dação da resistência mecânica do nível medido em um ambien- '•

te inerte para o nível medido em um ambiente corrosivo. !



43

Na Figura 18 esta mostrada a comparação entre a

resistência inerte e a resistência sob crescimento suberí-

tico de trincas para amostras grandes. Pode-se observar

que as duas curvas têm o mesmo aspecto, indicação de que a

distribuição estatística da resistência mecânica de ambas

as curvas é" semelhante, conforme a previsão da Eq.(28). Ob

serva-se também que a resistência em ãgua ê menor do que a

resistência em oleó, indicação segura da degradação devido

ao crescimento subcrítico de trincas. As duas curvas con-

tínuas representam o ajuste da Eq.(30) aos dados experimen-

tais, enquanto que a curva tracejada é* a curva teórica da

resistência em ãgua prevista a partir dos valores da resis-

tência em óleo através da Eq.(28). A concordância entre a

curva teórica e os valores experimentais é excelente. Isso

mostra que a Eq.C28) pode ser utilizada para prever valores

de resistência mecânica em outros meios a partir dos val£

res de N e B para aquele meio e dos valores da resistência

inerte medidos experimentalmente.

A Figura 19 mostra o mesmo tipo de grafico que o

mostrado na figura anterior, somente que agora se refere a

amostras pequenas. Aqui a curva teórica não se ajusta tão

bem quanto na outra figura, mas, mesmo assim, a concordân-

cia ainda é boa. Isso não sõ corrobora o que ficou dito pji

ra a figura anterior, como atesta de maneira bastante notó-

ria a validade da Eq.(28) e de suas equações antecessoras.

~1
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4.1.5 - Desgaste da Retificadora

Com o decorrer do tempo muitos resultados foram

acumulados e foram repetidos diversos ensaios para aumentar

o número de dados; mas, ao longo deste tempo foi constata-

do que a retificadora mostrou um desempenho cada vez pior.

No princípio achou-se que o material e que piorara por al-

gum processo de deterioração. Quando, porém, se fez uma

comparação entre a resistência do material mais recentemen

te produzido com a do mais antigo, com a superfície no estai

do como sinterizado, isto ê, sem a retificação, confirmou-

se não haver deterioração do material, pois as duas resis-

tências foram idênticas. A comprovação inconteste de que

a retificadora passou por um processo de deterioração con-

tínuo, esta mostrado na Figura 20, onde se pode verificar

que o mesmo material apresentou valores de resistência mecâ

nica cada vez menores a medida que aquele equipamento foi-

se deteriorando com o tempo. No princípio suspeitou-se tam

bem da natureza da matéria-prima, o que levou I realização

de diversas sinterizações experimentais que não levaram a

nenhuma conclusão, pois a retificadora ainda estava sendo

utilizada, o que tornava a suspeita levantada 'cada vez mais

firme, até que se constatou a pane da máquina. Apesar do

equipamento apresentar esse problema foram obtidos resulta

dos validos que não foram afetados pelo efeito encontrado.

Esses resultados foram mostrados nos itens anteriores. Por

causa da pane da retificadora e para dar prosseguimento ao

tema proposto, foi utilizada na segunda parte do trabalho

uma alumina comercial que já foi fornecida com o acabamen-
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to superficial mecânico, dispensando portanto o uso daque-

le equipamento, o que possibilitou alcançar os objetivos

propostos. Cumpre ressaltar que não havia tempo suficien-

te para o conserto da retificadora.

4.2 - Alumina Comercial

4.2.1 - Resistência Inerte e Efeito do Alívio de Tensões

Em todos os ensaios realizados na alumina' comer-

cial foi medida a resistência mecânica inerte em õleo, mas

não a resistência degradada. Amostras dessa alumina foram

submetidas primeiramente a um tratamento térmico de alívio

de tensões a 1200°C durante 1 hora, pois era de se esperar

que o material apresentasse tensões residuais oriundas do

acabamento mecânico. Foram ensaiados dois grupos de amos-

tras, um de amostras com tratamento de alívio de tensões,

e outro de amostras como recebidas. Os resultados obtidos

estão mostrados na Figura 21, onde se pode constatar que

realmente o material apresentava tensões compressivas resi-

duais. Essas tensões eram da ordem de 48 MPa, jã que a

resistência do material diminuiu de 309 MPa para 261 MPa,

para um nível de probabilidade de fratura de 50%. 0 alívio

de tensões deslocou a curva de Weibull para valores • meno-

res da resistência inerte. 0 parâmetro de Weibull variou

de 16,1 para 13,1 com o alívio de tensões.

~1
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4.2.2 - Tratamentos Térmicos

Cora a finalidade de recuperar os danos superfi

ciais (da retificação) foram realizados diversos tratamen-

tos térmicos de recozimento, onde foi variado o tempo e a

temperatura de maneira sistemática. Uma primeira série de

tratamentos térmicos foi realizada a uma temperatura fixa

de 1400 C, e foi variado o tempo de recozimento entre 1 ho-

ra e 16 horas. Os resultados da medição da resistência

mecânica apôs esses tratamentos estão mostrados na Figura

22, na forma de um diagrama de Weibull. Observa-se nessa

figura que as retas obtidas são em sua maioria quase parale

Ias, com valores de m na faixa de 10 a 20. A reta corres-

pondente ao material aliviado é a que apresenta os menores

valores da resistência mecânica, o que é uma indicação de

que todos os tratamentos térmicos recuperaram a resistência

do material. 0 tratamento térmico que deu a maior resis -

tência mecânica foi o de 8 horas em 1400°C, e que deu tam-

bém o maior valor de m, 20,0. Na figura 23 estão mostrai

dos os valores da resistência mecânica para uma probabilida_

de de fratura de 50%, para os diversos tempos de recozimen

to em 1400°C. Essa figura mostra claramente que a resis -

tência mecânica aumenta com o tempo de recozimento, ate

alcançar o máximo da resistência em 1400°C com'8 horas de

recozimento. Para um recozimento de 16 horas, a resistên

cia diminuiu. A resistência teve um aumento de 21$ até

atingir o máximo de resistência, que é 316 MPa.

Na segunda série de tratamentos térmicos foi fixa

do um tempo nominal de recozimento de 1 hora na temperatu-



47

ia maxima, e foi variada a temperatura entre 1400°C e 1600°C

Os resultados desses tratamentos encontram-se nas Figuras 24

e 25. Também aqui o material livre de tensões (aliviado) é

o que apresenta a menor resistência mecânica, indicando tam-

bém que os tratamentos térmicos realizados aumentaram a re-

sistência mecânica do material, isto é, recuperaram os danos

de retificação. As retas da Figura 24 apresentam valores de

m entre 10 e 17. 0 tratamento térmico que resultou na maior

recuperação foi o de 1500°C; este tratamento também forneceu

o maior valor de m, 16,9. Na Figura 25, onde estão represen-

tados os valores de resistência para uma probabilidade de frji

tura de 501, em função da temperatura, para um tempo de reco-

zimento fixo de 1 hora na temperatura" de patamar, observa-se

que a resistência mecânica aumenta ã medida que aumenta a-

temperatura de recozimento, até atingir a resistência máxima

em 342 MPa. Para um recozimento a 1600°C a resistência dimi-

nuiu. Esse comportamento é semelhante ao observado na pri-

meira série de tratamentos. A resistência teve um aumento

de 31% até atingir o máximo de resistência.

4.2.3 - Comparação dos Valores Experimentais com o Modelo

de Evans e Charles

A partir dos valores médios da resistência mecâni-

ca plotados nas Figuras 23 e 25 foram calculados os valores

médios do tamanho de defeito a, utilizando a Eq.(8). Com a

representando o valor médio do tamanho de defeito que per -

tence ao recozimento a 1200oC» isto é, o maior valor médio

do tamanho de defeito provocado pelo processo do acabamen-
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to mecânico, foi calculado o termo R = (a - a)e plotado na

Figura 26 em um grafico log-log em função do tempo efetivo

de recozimento t £ (veja Tabela 3),.' . que conforme a Eq.

(31) deve resultar em uma linha reta. Os resultados experi

mentais que foram considerados são apenas aqueles em que a

resistência mecânica aumentou com o tempo, conforme prevê

o modelo, e portanto foi excluído o tratamento a 1400 C de

16 horas. O ajuste ê- muito bom, com um coeficiente de cor-

relação r= 0,996. 0 valor obtido para u foi 0,41.

A Figura 27 ê um grafico da expressão £n(R

versus l/T, que segundo Evans e Charles36 (Eq.(31)) deve

resultar em uma reta cujo coeficiente angular ê proporcio

nal a energia de ativação do processo de recuperação Q.

Nesta Figura 27 foram utilizados todos os dados de tratamen

tos térmicos que apresentaram valores de resistência cres-

cente com o aumento de tempo ou temperatura, o que elimina

os tratamentos a 1600°C/l hora e a 1400°C/16 horas. Na're-

ta da Figura 27 obteve-se um coeficiente de correlação

K • 0,97 e valores de X = 3,8 x IO4 m(K/s)0'41 e Q = 715 kJ/

mol. Esses valores serão discutidos no Capítulo seguinte.

Com as constantes u.-X e Q determinadas,o mode

Io foi utilizado para calcular os valores do tamanho de de-

feito recuperado, e a partir desses valores foram calcula

das as resistências mecânicas correspondentes. Essas resis_

tências foram representadas na Figura 23 e 25 por uma curva

contínua. Pelas figuras se observa que os valores experi -

mentais não estão muito afastados da previsão do modelo de

Evans e Charles36, ã exceção dos valores de resistência re-
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lativos aos tratamentos térmicos mais severos, Isso será

discutido mais adiante.

4.3 - Fratografia e Microscopia (Jtica

4.3.1 - Estudos Fratograficos

Estudos fratograficos de superfícies de fratura

em materiais cerâmicos permitem detectar a origem da fratura

e fazer uma avaliação quantitativa do tamanho de defeito22.

Com a finalidade de comparar valores do tamanho de defeito,

tanto calculados, como diretamente observados, foram feitas

observações na superfície de fratura dos dois materiais estu

dados. Os defeitos foram identificados e medidos os parâmje

tros a e c das Eqs.(5) e (6), e a partir deles foi calcula-

da a tensão de fratura o , , através, da Eq.(8), e comparada

com o valor da tensão de fratura experimental o"eXTJ« A Tabe-

la 4' mostra um resumo dos resultados obtidos na alumina de

produção própria, enquanto que a Tabela 5' contém os resulta-

dos da alumina comercial. A última coluna das tabelas con-

tém a razão a
c a i /

a
e x D

 cíue dá. uma idéia do desvio entre valo-

res calculados e medidos. Este desvio é na maior parte dos

casos da ordem de 1%, indicando que foram realmente encontrai

dos e detectados os defeitos controladores da • resistência

mecânica. Uma revisão dos tamanhos de defeito observados

mostra que todos são muito grandes comparados com o tamanho

de grão, possuindo valores a partir de 20 a 25 vezes o tama-

nho de grão. Esta consideração comprova que a resistência

mecânica das duas aluminas é realmente descrita pelo meca-
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nismo da região II, da Figura 2, isto é, que as condições

do acabamento mecânico controlam o tamanho de defeito8'23.

A Figura 28 mostra duas superfícies de fratura

com a localização do defeito que provocou a fratura, para

os dois tipos de alumina aqui utilizadas. Nessa mesma figu

ra esta-mostrado um esquema da forma do defeito para ambos

os materiais, onde se pode ver a maneira como foram medi -

dos os defeitos.

4.3.2 - Metalografia

A Figura 29 é uma fotomicrografia da alumina de

produção própria, onde se pode observar que esse material

ê denso, equiaxial, com grãos apresentando uma certa unifo£

midade de tamanho de grão. Essa microestrutura ê típica do

material estudado.

Nas Figuras 30, 31 e 32 estão mostradas as fo'tomi

crografias referentes a alumina comercial. A Figura 30 re-

fere-se à alumina no estado como recebido, a Figura 31 apôs

sofrer um recozimento de 16 horas em 1400°C, e a Figura

32, apôs um recozimento de 1 hora em 1600°C. Das fotomicro

grafias se pode observar que o material é denso, e que a

quase totalidade dos poros presentes se encontram no inte-

rior dos grãos. As grandes marchas negras que parecem po-

ros são na realidade sítios de grãos arrancados pelo poli,

mento metalográfico. Os grãos são equiaxiais, isto ê, não

apresentam uma orientação preferencial, porem, o seu tama-

nho varia numa grande faixa, onde se observa uma grande

quantidade de grãos pequenos formando colônias e grande nü-
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mero de grãos grandes, também formando colônias. Pode ser

observado qué o tamanho de grão não cresceu muito pelo

efeito do tratamento térmico, tendo crescido apenas de

7 pm para 10 um.

Pelas micrografiàs se depreende que a alumina co-

mercial apresenta uma distribuição de tamanhos de grão mais

heterogênea do que a alumina de produção própria.

~]



CAPÍTULO V

DISCUSSÃO

5.1 - Efeito da Retificação na Resistência Mecânica da

Alumina Sinterizada

Conforme foi mostrado no Capítulo anterior, na

Figura 13, a resistência mecânica do material com superfí-

cie retificada é maior do que a do material de superfície

como sinterizada. A diferença entre as duas resistências

ê muito pronunciada, ê da ordem de 50%. Esse efeito não é

de todo estranho, jã tendo sido observado antes por diver-

sos autores23'5". A causa do aumento da resistência mecâni_

ca pela retificação e a remoção dos defeitos presentes na

superfície sinterizada, que são substituídos entretanto por

novos defeitos introduzidos pela própria retificação, f mas

são menos danosos que aqueles23 '**3'ss ' S6.

A baixa resistência mecânica do material como

sinterizado ê explicada pela natureza dos defeitos presen

tes, tais como sulcos entre grãos, poros superficiais,grãos

grandes e contornos de grão quebrados. A retificação remo-

ve esses danos, mas introduz outra população de danos menos

severos, pois o tamanho dos defeitos criados pela retifica,

ção e menor do que o tamanho dos defeitos oriundos da sintei

rização. Foi evidenciado23 que o tamanho de defeito intro-

duzido na retificação independe, na região II da Figura 2,

do tamanho de grão do material. Ele é apenas uma função da

interação entre rebolo e amostra, isto é, depende da severi

52
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dade da retificação e de parâmetros do material, como dure-

za e resistência ao desgaste28'55'?6. Outro efeito benéfi

co da retificação parece ser a criação de tensões compress^

vas na superfície da amostra que contribuem ainda mais para

um aumento da resistência mecânica23'5S'57.

A investigação dos defeitos da retificação e do

tratamento térmico não foi continuada na alumina de produ-

ção própria devido as mas condições da retificadora, como

jã foi demonstrado pela Figura 20. Os defeitos produzidos

devido ao mau estado da retificadora foram tão grandes que

se sobrepuseram a efeitos que normalmente provocam valores

bem diferentes da resistência mecânica, como por exemplo,

a troca do sentido da retificação entre longitudinal • e

transversal ou um tratamento térmico subseqüente. Em con- •

seqüência disso, o estudo do tratamento térmico foi conti -

nuado em outro material, a alumina comercial.

5.2 - Efeito do Tratamento Térmico na Resistência Mecâni-

ca da Alumina Comercial Retificada

Foi constatado no Capítulo IV que um tratamento

térmico apôs a retificação feito em temperaturas próximas

da sinterização, produz um aumento da resistência mecâni-

ca em ambas as aluminas investigadas, como mostram as Figu

ras 14, 22 e 24. 0 aumento da resistência é devido ao fe-

chamento dos defeitos durante o tratamento térmico por um

processo de transporte de matéria por difusão. Este efeito

é chamado na literatura de "recuperação de trincas" ("crack

healing") $l#"l>í. Os tratamentos térmicos feitos em tempera-
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tura baixa não aumentam a resistência mecânica; pelo contrjí

rio, ocorre uma certa queda da resistência mecânica após um

tratamento térmico em 1200 C para 841 do valor inicial, co-

mo mostra a Figura 21. Esta queda e atribuída ao alívio de

tensões causadas pela retificação57.

No Capítulo IV os resultados experimentais foram

avaliados em termos da formula do modelo de Evans e Char-

les36 (ver Figuras 26 e 27). Cabe agora discutir se o mod£

Io se aplica para o caso presente da recuperação de danos

causados por retificação. 0 valor de w foi obtido atra-

vés de uma regressão dos dados dos recozimentos isotérmi -

cos em 1400°C (Figura 26), enquanto que os valores de Q e

X resultam de uma regressão dos dados dos recozimentos isó

cronos de 1 hora (Figura 27). A Tabela"6 compara os valo- •

res de ÍÜ, Q e A obtidos aqui e os publicados por Evans e

Charles36.
9

Nas Figuras 23 e 25 foram incluídas curvas da re-

sistência mecânica previstas pêlo modelo, utilizando como

parâmetros os valores da Tabela 6." Observa-se que a con-

cordância ê muito boa. Este fato indica que o modelo tam-

bém se aplica ao processo de recuperação térmica de defei-

tos produzidos por retificação.

Os tratamentos térmicos de tempos ou temperatu -

ras muito altos, contudo, não dão resultados concordantes

com o modelo, como mostram as Figuras 23 e 25. Uma possí-

vel explicação seria que o efeito da recuperação seria com-

pensado por um outro efeito que provocaria a queda da re-

sistência mecânica observada com grandes tempos ou tempera-
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turas de recuperação. Uma hipótese aventada foi a de que a

queda na resistência se deveria ao crescimento de grão, co-

mo jã foi observado por outros autores3*'35*37. Entretanto,

isso foi logo descartado porque nedidas do tamanho de grão

mostraram que este cresceu apenas de 7 um para 10 um, o que

não é suficiente para provocar a queda observada na resis

tência (veja Figura 2). Uma explicação do efeito não pode

ser dada no momento.

0 valor de w encontrado aqui (0,41) não difere

muito do valor ia * 0,6 comunicado por Evans e Charles36.

Sem dúvida, o valor absoluto de u 5 indicativo para o pro-

cesso controlador da recuperação. Entretanto, ainda faltam

estudos teóricos que permitiriam uma identificação do pro-

cesso através do. valor de w medido.

0 valor da energia de ativação, por outro lado,

possibilita a identificação do processo de difusão envolvi-

do. A Tabela \7! apresenta uma compilação de energias de

ativação medidas na alumina em vários processos controlados

por difusão. Como no transporte de matéria através de difu

são ambas as espécies iônicas (a do alumínio e a do oxigiê

nio) devem difundir na razão estequiomêtrica da alumina,não

pode ser distinguido aqui entre difusão do oxigênio e do

alumínio. No entanto, o valor numérico da energia de ativa

ção sugere difusão volumétrica mais do que difusão superfí

ciai.



CAPÍTULO VI

CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos no presente traba

lho e da discussão apresentada no Capítulo precedente, po-

de-se tirar as seguintes conclusões:

1) 0 tratamento de retificação da superfície sinterizada da

. alumina aumenta consideravelmente a resistência mecânica (em

torno de 501).

2) Um tratamento térmico após a retificação recupera a re-

sistência mecânica da alumina (em torno de 301) , desde que

sejam utilizadas'temperaturas suficientemente altas.

3) 0 modelo de Evans e Charles para o fechamento de trin-

cas , o qual foi deduzido para o caso de recuperação de

trincas macroscópicas introduzidas artificialmente e que se

baseia em um processo de transporte de matéria por difusão

superficial, é valido também para o caso de trincas produz^

das pela retificação. Divergente deste modelo, porém, o

processo de recuperação de defeitos introduzidos por um

acabamento mecânico parece ser controlado por difusão volu-

métrica.

4) Foi verificado ser possível predizer a resistência mecâ-

nica da alumina em condições de crescimento subcrítico de

trincas em ãgua a partir dos valores da resistência mecâni

56
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ca inerte e dos parâmetros do crescimento subcritico de triri

cas para aquele meio.
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TABELA 1: Variação da constante b com a forma, a orientação
e o empacotamento dos poros (Ref.8).

Forma e Orientação
dos Poros

«r

O empacotamento cúbico

O empacotamento alternado

Valor Típico
de b

1,4

As setas indicam a direção da tensão relativa a cada geome-
tria de poro.



TABELA 2: Características dos materiais estudados neste trabalho

Material Composição P P G E KIc S0,5
g/cm3 . % um GN/m2 MN/m3/2 MN/m2

Alumina I 99,5%A12O3 3,91 1,9 3,9^ 369±21J 4,09 307,4
(produção o a s i Mg0 ;

própria)

Alumina 2< 99,71 A12O3 3,89 2,4 7,6 3782) 5 ,60 2 ) 309,4
(comercial) - 0 ,1* SiO2

1) Valores de Rocha1*6

2) Valores de Devezas52
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TABELA 3: Correção do teapo de recoziaentp dos tratamen-

tos temi cos realizados na aluaiaa comercial.

f T
j °C

1400

1400

j 1400

: 14P0

1 1450

1 1500

Í 1 6°o

Sio.
«in

60
240
480
960
60
60

60

At

•in

11.0

11.0

11,0

11.0

11.•
12.6
14.1

*•£
•in

71.0

251.0

491.0

971,0

71,1

72.6

74,1

tef/tno-l

1.113

1,047

1.023

1,012

1,196

1,210

1,235
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TABELA 4: Observações fratograficas.na alumina de produção

própria.

Nuinero

1
2

3
4

5

6

7

8

9

Defeito Observado
V*

a

135

800

90
170

135

175

40

150

90

.. c

450

800

87

100

135

75

120

70

70

1,10

1,57

1,57

1,65

1,57

1,78

1,11
1,74

1,59

*ca!2)

W/m

194

126

338

259

276

275

359

291

345

161

130

335

266

288

301

347

295

375

acal/ae3qP

1,20
0,97

1,01

0,97

0,96

0,91

1,03
0,99

0,92

1) Calculado conforme a Eq.(5) e Eq.(6).

2) Calculado conforme a Eq.(8), utilizando

K I c = 4,09 MN/m
3 / 2 e Y ~ '2,0.
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TABELA 5: Observações fratográficas p,a, alumina comercial'

Tratamento Defeito Observado Zr* °r»i %xn a f
\m " ca* exp "cai '

a c M¥/m2 MN/m2

esmerilhado 250 225 1,57 . 278 264 1,05
1400°C-l h 105 400 1,07 292 275 1,06
1600°C-l h 190 115 1,65 335 339 0,99
1600°C-l h 110 300 1,13 302 303 1,00

1) Calculado conforme a Eq.(S) e E q . ( 6 ) .

2) Calculado conforme a Eq.(8), uti l izando
KIc « 5,60 MN/m3/2 e Y » 2,0



TABELA 6: Valores de to, X e Q obtidos experimentalmente para o modelo de Evans e Charles 36

Autores Efeito Método Experimental Faixa de
Temperaturas

ü> Q X

U/mol mCk/s)'

Mecanismo
Proposto

Recuperação de Observação por
Evans e trincas macros_ microscopia
Charles cõpicas artifT ótica

ciais na alumT

1400 a 1800 0,6 272 54 Difusão
superficial

na

Recuperação de
Este dpfeitos mi-
traba- croscdpicos
lho introduzidos

por retifica-
ção

Medição da resistên
cia mecânica

1200 a 1600 0,41 715 3,86*104 Difusão
volumétrica
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TABELA 7': Yaiores da energia de ativação da alumina para

processos controlados por difusão

Processo
Estudado

Difusão de
traçadores

Fluência

Estagio ini
ciai da sin
terização

Difusão de
traçadores

Recuperação
de defeitos

Difusão de
traçadores

Fluência

Fluência

Recuperação
de defeitos

Estagio ini
ciai da sin
terização

Estágio ini
ciai da sin
terização

Ataque tér-
mico

Mecanismo
de Difusão

difusão volumé-
trica

CO)

difusão volumé-
trica

CAI)

difusão volumé-
trica

CAI)

difusão volumé-
trica

CAI)

difusão volume-
trica

difusão pelos
contornos de
grão CO)

difusão pelos
contornos de
grão CAI)

difusão pelos
contornos de
grão CAI)

difusão super-
ficial

difusão super-
ficial

difusão super-
ficial

difusão super-
ficial

Q
kJ/mol

787

544

763

477

715

460

418

515

272

280

267

556

Autores

Reed e Wuensch

Folweiíejs.,-

Coble

Paladino e
Kingery

Este trabalho

Oishi e Kingery

Cannon et ai.

Heuer et ai.

Evans e Charles

Prochazka e
Coble

Moriyoshi e
Komatsu

Robertson e
Ekstromii . '

Ref.

58

59

60

61

-

62
»

63

64

35

65

66

67

_ — • - .



65 ~l

Figura 1 - (A) Defeito semi-elíptico em barra submetida a
flexão em quatro pontos. Em (B), a profundidade do defei-
to, a, é" menor do que sua semilargura, c, e em (C), a é"
maior do que c.
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Figura 2 - Variação da resistência mecânica con o tamanho
de grão em alumina. Compilado de DtJrre e Hübner25.
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Figura 3 - Variação esquemãtica da velocidade de propagação
de trinca ã com o fator de intensidade de tensão K em mate-
riais cerâmicos segundo Evans13.

O

Figura 4 - Crescimento subcrítico de um defeito.
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Figura 5 - Variação da resistência mecânica normalizada com

o tempo de recozimento a 1700 C para uma alumina que foi

submetida a choque térmico. Segundo Lange e Radford 3I*.

**^ 1700 «C

20 40 60 «0 100 UO

TEMPO EM MINUTOS

Figura 6 - Variação da resistência mecânica com o^tempo de
recozimento a varias temperaturas de tratamento térmico p<i
ra uma alumina que foi submetida a choque térmico. Segundo
Gupta "35 , 37



68 ~l

O 100 200 300 400 500
PROFUNDIDADE REMOVIDA l}sm)

Figura 7 - Variação da resistência mecânica com a profundi-
dade de material removida pelo HNO3 em um vidro de alto teor
de Pb que fora submetido a retificação prévia. Segundo
Tummala e Foster1*2.

41

1
3 M

1 i ' t " i ' i
. TEMPO EM HORAS

— I I I

TEMPO EM HORAS

Eigurá 8 - Recuperação do comprimento de trinca com o tempo
durante um tratamento térmico de 1400°C com um tempo de pa-
tamar de 60 minutos.
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Figura 9 - Fluxograma de ensaios mecânicos realizados na
alumina de produção própria.
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Figura 10 - Efeito do tamanho das amostras sobre a resis-
tência inerte.
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~ \

CAR6A

CARS A

Figura 11 - Figura esquemática mostrando a seção transver-
sal de .ima amostra durante a prensagem unidirecional, onde
F indica as faces frontais e L as faces laterais.

3
Ik TO

100 tOS MO

RESI1TÊNCM 'A FLEXÂO CM M H / M 1

Fjlgura 12 - Efeito dfc direção de prensagem sobre a resistên
cia mecânica de amost *as sinterizadas e retificadas.
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100 ZOO 300 400 SOO

RESISTÊNCIA A FLEXAO EM MN/M*

Figura 13 - Efeito da retificação sobre a resistência mecâ-
nica de amostras como sinterizadas.
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Figura 14 - Efeito do tratamento térmico sobre a resistên-
cia mecânica de amostras retificadas.
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01 > W MO
TAXA OC TENSÃO AftJCAM DM MH/a* •

figura 15 - Efeito da taxa de tensão sobre a resistência
média de amostras grandes ensaiadas em ãgua.

BOO

0,1 i io loo
TAXA OC TOWiO APLICADA CM M N / m * •

1000

Figura 16 - Efeito da taxa de tensão sobre a resistência
média de amostras pequenas ensaiadas em água.
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RCMfTÍNCU MCCÂWCA EM WUwF

, Figura 17 - Resistência inerte e resistência degradada em
água de amostras grandes e pequenas em um diagrama de Weibull

REMtTENCIA MEC&MCA EM
no

TO

*°

tu f * eu tu Si EM mi/m*
M

Figura IS - Resistência inerte e resistência degradada em
água de amostras grandes em um diagrama de Weibull.-A li.
nha tracejada è" a previsão teórica da resistência degrada^
da em água a partir da resistência inerte.
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RESISTÊNCIA MECÂNICA EM MN/m*
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•Figura 19 - Resistência inerte e resistência degradada em

água de amostras pequenas em um gráfico de Weibull. -Ali.

nha tracejada ê a previsão teórica da resistência degrada-

da em água determinada a partir da resistência inerte.

. 0MEM CftONOtOOfCA

100 tOO M O

KUSTÊNCIA *A FLEXÃO EM MN/IR*

«Figura 20 - Efeito do desgaste progressivo da retificadora

sobre a resistência mecânica de amostras retificadas em

épocas diferentes.
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Figura 21 - Alívio de tensões por um tratamento térmico,

í-
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F,igura 22 - Efeito de recozimento isotérmicos sobre a re-

sistência mecânica da alumina esmerilhada.
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figura 23 - Variação da, resistência, mecânica, inerte cojn. o
tempo de recozimento em tratamentos isotérmicos. Os ex-
tremos dos limites de dispersão correspondem aos valores
da resistência para as probabilidades de fratura de 201 e
80% obtidas do diagrama de Weibull.

HO MO MO

RESISTÊNCIA *A FLEXÂO EM MN/m*

Çigura 24 - Efeito de recozimentos isocronos sobre a resij>
tência mecânica da alumina esmerilhada.
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Figura 25 - Variação da resistência mecânica inerte com a

temperatura de recozimento em tratamentos térmicos isocr£

nos. Os extremos dos limites de dispersão correspondem aos

valores da resistência para as probabilidades de frature

de 20$ e 801 obtidas do diagrama de Weibull.

! I

8 *
o
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Figura 26 - Variação do tamanho recuperado do defeito com

o tempo corrigido de recozimento a 1400°C. 0 símbolo (x)

corresponde ao tempo nominal de recozimento e o símbolo

(0) ao tempo corrigido.
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Figura 27 - Dados da recuperação de trincas corrigidos para
tempo constante em função do recíproco da temperatura.um
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Figura 28 - Fratografias mostrando os defeitos que levaram à fratura do material. Embaixo está
mostrado os contornos dos defeitos e como foram tomadas suas dimensões. 0 defeito (A) correspon
de à alumina de produção própria, e o (8) à alumina comercial.

(£>



80

Figura 29 - Microestrutura da alumina de produção própria.

Figura 30 - Microestrutura da alumina comercial no estado

como recebido.
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Figura 31 - Microestrutura da alumina comercial após um
recozimento a 1400°C durante 16 horas.

I

Figura 32 - Microestrutura da alumina comercial após um
cozimento a 1600°C durante 1 hora.
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