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RESUMO 

Conjugados Cerâmicos do sistema mulita-zircônia foram 
produzidos a partir da reação : 
2ZrSi0*+3Ala0;S+x(Al=03+Nb=íÜ(,) — > 2Z.r0a+Al*,Si30X3+2;iAlNb0A, 
utilizando-se diferentes teores de :: (0,05 , 0,1 e 0,25 ), 
com a finalidade de se investigar a ^ção da nióbia como 
agilizador de sinterização. Através de raios X avaliou-se a 
fração de fase tetragonal retida da zircónia e os materiais 
produzidos foram caracterizados quanto à porosidade e 
densidade aparentes, contração e tensão ds ruptura em 
flexão. Foi verificada a possibilidade dp redução da 
temperatura de reação de 1600 °C (para :;=0) para 1400 °C 
(com x=0,i). 

ABSTRACT 

Ceramics Composites of the system mullite-zirconia were 
produced through reaction sintering, following the equation: 
2ZrSi0*+3Ala03+x(Ala03+NbaÜs,)—> 2ZrO»+Al«,Si=0J.:,+2xAlNbO.», 
with different v, values (0.05,0.1 e 0.25), trying to 
investigate the role of niobia as sintering aid.Through X-
ray difraction was evaluated the fraction of zirconia 
tetragonal phase retained in the ceramic matrix, and the 
produced composites were caracterizated as to the apparent 
porosity and density, sintering shrinkage and rupture 
strength. The reaction sintering temperature was reduced 
from 1600 oC U=0) to 1400 oC (with >:=0.l). 
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1-INTRODUÇftO 

A reação " in situ " de zirconita e alumina, ou 

sinterização reativa, como muitos autores preferem chamar, 

tem sido intensamente estudada para a obtenção de conjugados 

de mulita-zircònia (1-5). A reação entre zirconita e alumina 

pode ser melhor entendida a partir da equação : 

2 ZrSiO* + 3Ala0y — > 2 ZrOa + 3 Ala03.2Si0a CU 

Em trabalhe anterior (5) ja se demonstrou que, no caso 

de se utilizar as proporções estequiométricas para se obter 

a reação completa e produzir um conjugado de mulita 

reforçado com zircônia dispersa, ê necessário um tratamento 

térmico que consiste em dois patamares, sendo o primeiro a 

1450 °C e o segundo a 1600 °C 

Um método que vem sendo desenvolvido consiste na 

utilização de aditivos de sinterização, visando 

principalmente a diminuição da temperatura sem 

comprometimento das propriedades mecán.cas do material. Pena 

e outros (6-8) testaram Ca0,lig0 e Ti0a como aditivos de 

sinterização . 

Neste trabalho "foi investigada a influência da adição 

de NbaOs na reaçfto de obtenção do conjugado, bem como 

avaliada a influencia sobre as propriedades mecânicas 

resultantes desta adição . 

A obtenção do conjugado mulita-zircónia com adição de 

nióbia (MZNb) se dá através da reação t 
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2ZrS iO*+3AlaOa+x(A la03+Nba0 9 :—>3Ala0 3 . 2S i0a -» -2Zr0a+2xAlNba .% 
C23 

Serão apresentadas a seguir alguns resultados 

preliminares para um teor de niôbia equivalente a x-0,1. 

Outros teores, equivalentes a x=O,05 e x=0,25 estalo sendo 

investigados. 

2-PR0CEDIHENT0 EXPERIMENTAL 

Aj matérias -«rimas utilizadas foram Alumina A-16 

(Alcoa), Zirconita ALUI (Nuc lemon) e oxido de Niôbio 

"standard" (CBMM) .Foram utilizadas fraçâes estequiomètricas 

dos componentes, baseado na equação [2], despresando-se as 

impurezas ,para x-0,1. A seguir misturou-se o material em 

moinho de bolas de alumina, por 2 horas, utilizando-se água 

como meio de dispersão. As misturas foram então secadas em 

estufa a 110 °C. Como ligante usou-se uma solução de 5X de 

PVA1 . 

Corpos de prova prismáticos , com dimensões de 

4x5x53 mm3 foram prensados uniaxialmente em prensa 

hidráulica , com uma pressão de 50 MPa. A segiíir foram seco«í 

a 110 °C ate peso constante. 

A sinterização foi feita em tempos variados de 2, 4 e 

10 horas de patamar, a temperaturas de 1400 °, 1450 ° e 

iõOO^C, com uma taxa de aquecimento de 10 °C / min. 

Com os corpos de prova sinterizados realizou-se 

difração de raio X e determinou-se o módulo de ruptura A 

flexão em 4 pontos, a uma velocidade de 0,05 mm/min, em uma 
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maquina de ensaios INSTRON. A seguir determinou-se os 

valores de densidade aparente (D.A.), porosidade aparente 

(P.A.) e contração. 

Utilizou-se o seguinte c&digo pa~-a as amostras t 

IIZNb-XXYYZZ, onde : 

XX — fator correspondente ao vaior de x na equação 1. 

Ex.i 10 — > x=0,10 

05 — > x=0,05 

25 — > x=0,25 

YY - fator que corresponde a temperatura de patamar. 

Ex.: 40 — > T=1400 *»C 

45 — > T=1450 -C 

50 — > T=15O0 *»C 

ZZ - fator que corresponde ao tempo de patamar . 

Ex.i 02 — > t«=2 horas 

04 — > t=4 horas 

10 — > t=10 horas 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na figura 1 pode ser visto como o módulo de ruptura a 

flexalo varia em função do tempo de patamar a uma dada 

temperatura. Pode-se notar que tempos longos de sinterizaç&o 

• temperaturas mais elevadas prejudicam a resistência 

mecânica do conjugado e também que os corpos de prova 



retificados apresenta* em geral valores superiores de 

resistência Mecânica. 

A queda do valor de resistência com a temperatura» para 

materiais dopados com nióbia, jà havia sido notado para a 

alumina (9). Isto provavelmente se deve à volatilização do 

NbaO» em altas temperaturas, ou ainda a formação de grande 

quantidade de fase vitrea, fatos estes constatados através 

de estudos ceramográficos. 

A maior resistência mecânica para os corpos de prova 

com superficies usinadas com reboT.o diamantado, se deve à 

minimização dos defeitos de superficie e também ao estado de 

tensOes de compressão provocado na superficie pela 

transformação martensitica da zircônia tetragonal para a 

monoclinica, produzida pela ação de usinagem. 

. A extensão da reação foi estimada pelas quantidades 

relativas de zi^conita, zircônia e mulita, avaliadas a 

partir de resultado» de difração de raio X e determinadas, 

segundo as relações propostas por Boch e Giry (10) : 

X*» Km-Zr03 (lll)> + Kt-ZrPaílll) ) [3J 
Km-ZrOaUll>}+Ht-ZrOaUil> >+I {ZrSiO*(200) > 

Xa» Hmullta(21P)> C4] 
Hmulita(210)> + I{ZrSiQ*<200) > 

onde X* e um fato'r que representa a fração de zircônia 

formada e Xa a fração de mulita formada. 

Como pode ser visto na figura 2, X* cresce mais 

rapidamente que Xa, o que comprova que a silica liberada da 
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reação de decomposição da zirconita, reage formando uma fase 

não cristalina,ja que não foi constatada, por difração de 

raio X a presença de silica em nenhuma das amostras. Nota-se 

também que Xj. e X= crescem a medida que se aumenta a 

temperatura, verificando-se, entretanto, que este 

crescimento é menor a medida que se aumenta o tempo de 

patamar. 

Representaudo-se, agora, X* e X» em função do tempo de 

patamar (figura 3), nota-se na verdade o que ocorre é uma 

diminuição de X*. e Xa para as temperaturas de 1450 e 1500°C, 

em tempos crescentes. Este fato deve-se, talvez, à crescente 

dissolução da fase cristalina, formando fase liquida em 

temperaturas mais elevadas. 

A fração de zircônia tetragonal retida (X«) pode ser 

estimada a partir da intensidade relativa de t-Zr02 e m-Zr02 

obtidos através de difração de raio X (11). 

Xt= Kt-Zr02(lll)} C53 
I{m-Zr02(ill)}+I{m-Zr02(lll)}+I{t-Zr02(lli)} 

Como se pode notar pela figura 4, a fração de fase 

tetragonal retida diminui a medida que se aumenta a 

temperatura. Isto reforça a hipótese de formação de fase 

liquida em altas temperaturas, pois esta fase, durante o 

resfriamento, não oferece restrição a expansão volumétrica, 

conseqüência da transformação t — > m. Fato interessante de 

se notar é que o conjugado MZNb-104002 apresentou somente 

zircônia tetragonal. 
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Na tabela 1 estão apresentadas os valores oe porosidade 

aparente (P.A.) ,densidade aparente(D.A.) e contração (R). 

Observa-se que nos corpos sinterizados por 2 e 4 horas, para 

a temperatura de 1400 °C, foram os que apresentaram os 

melhores valores de sinterizaçSo quando associados aos 

valores do módulo de ruptura à flexào. 

4-C0NCLUSA0 

Como pode ser visto è possível se obter o conjugado 

mulita-zircônia em temperaturas inferiores a 1600 °C, 

utilizando-se niòbia como aditivo de sinterização. 

Há de se realçar, entretanto, que em nenhum dos 

conjugados a reação foi completa e este problema não pode 

ser sanado nem com o aumento de temperatura e nem com o 

tempo de patamar, pois como foi visto, ocorre uma grande 

diminuição na resistência mecânica dos conjugados. 

0 que pode-se concluir deste trabalho, é que para se 

otimizar este conjugado, no sentido de se obter reação 

completa e maxima resistência mecânica, há de se trabalhar 

em temperaturas da ordem de 1400 °C, ou menos, em tempos 

curtos, ao redor de 2 horas e provavelmente com teores de 

nióbia equivalente a >:<0,1. 
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tab»la 1 iVaiores Médios das propriedades obtidas nos 
conjugados muiita-zirconia 

CONJUGADO ÇlMPa) P.A.(X) D.A. (g/c**) Rtt) 

MZNb-104002 

MZNb-104004 

MZNb-104010 

MZNb-104502 

MZNb-104504 

MZNb-104510 

MZNb-105002 

MZNb-105004 

MZNb-105010 

150 

171 

138 

139 

119 

68 

103 

92 

76 

10,58 

13,22 

14,38 

13,90 

15,49 

15,«77 

14,16 

13,23 

9,67 

3,46 

3,33 

3,19 

3,20 

3,20 

3,18 

3,27 

3,28 

3,48 

12,34 

11,02 

9,28 

10,22 

10,24 

10,87 

11,53 

11,75 

12,21 

13<4 



170 
160 
150 
140 
130 

<T(MPa)120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 

CORPOS NAO RETIFICADOS 

170 
160 
150 
140 
130 

Q* (MPa)120 
110 
100 
90 
eo 
70 
60 

MZNb-1040ZZ 
MZNb-1043ZZ 
MZNb-1050ZZ 

CORPOS RETIFICADOS 

10 T(h) 

figura 1 » Resistência mecânica dos conjugados de 
mulita-zircõnia retificados e nSo retificados 
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figura 2:Formaçao de Zrü3 (X*) e formação de mulita <Xa> 
versus temperatura 

" > X» O — > X5 
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figura 3sFormação de ZrQ» (X*) e formação de mulita (X») 
versus tempo de patamar . 

•-->X1 Ó-- >X2 
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figura 4 t Fração de fase tetragonal retida (X*) em funçfco 
da temperatura . 
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