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RESUMO

Neste trabalho estudou-se através de difração de
raios-X o efeito do oxido de ferro (Fe2O3) COTO aditivo
mineralizador auxiliar no processo de formação das rases
(tetragonal e/ou cúbica) do sistema ZrOj-MgO. No preparo aas
composições foi utilizada uma zircônia de pureza comercial e
diferentes precursores para o MgO e o Fe,O3. -.^«

Foi observado que o efeito principal do oxido de ferro
consiste na aceleração do processo de formação de solução
sólida do MgO na matriz de zircônia, atuando ainda como
aditivo de sinterização.

ABSTRACT

Through X-ray diffraction, it was studied the influence
of the iron oxide (TB2O3) as a mineralizer in the
development of partially stabilezed zircônia phases
(cubic/tetragonal) within the system. ZrO2-MgO. ««.„«.

In the preparation of the studied compositions it was
utilized a Braziliam comercial zircônia powder and different
precursors for the Mgo and Fe2o3 additives.

It was observed that the main effect of iron oxide
consisted on the speed up of the solid solution formation
process of Mg+^ in the Zr*4 sub-lattice, as well as being a
very effective sintering agent.

1. INTRODUÇÃO

Cerâmicas a base de zircônia aparecem como materiais de
grande potencial, para aplicações de elevado desempenho
térmico e mecânico. 0 oxido de zir^lnía é caracterizado por
excelentes propriedades de tenacidade e resistência
mecânica, elevada inércia química, e alta refratariedade,
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bem como, por apresentar condutividade iõnica. Esta gama d*
propriedades tornas a zircõnia um material da extrema
varsatilidada para difarantaa aplicações tacnológicas.

No entanto, davido ao seu polimorfismo (tetragonal,
Bonocllnica, cúbica) um ponto negativo a limitante, e que e»
certos casos inviabiliza sua aplicação (para choques
ténicos e mecânicos) , decorra das transformações de fase do
SrO2 o que se dá com elevadas variações voluaétricas.

Este problema pode ser contornado com a estabilização
parcial ou total da sircónia. Dai, a adição de certos óxidos
dopantes como CaO, MgO, Y2O3, CeO2 e outros óxidos de terras
raras em proporções diversas, permite a estabilização da
sirconia, fixando as fases tetragonal e/ou cúbica,
evitando assim o efeito nocivo das transformações de fase e
seus efeitos volumétricos.

Nas cerâmicas a base de zircõnia, as fases presente,
sua proporção, tamanho de partículas e distribuição,
influem de modo marcante nas propriedades. Assim o controle
da microestrutura é de fundanental importância na obtenção
de um componente de zircõnia de alta performance e
confiabilidade.

Dentro deste contexto, é fundamental o estudo da
sinterização, considerando a influência do processamento,
aditivos de sinterização e estabilizadores, além do tempo e
da temperatura.

Hoffmann e Fischer [1] estudando os sistemas ternários
CaO-ZrO2-Pe2O3 e CaO-ZrO2~

FeOi»7p sugerem a entrada dos ions
de ferro na rede da zircõnia formando, predominantemente,
solução sólida substitucional. Estes autores propõem ainda
um limite de solubilidade para o oxido de ferro na zircõnia
(10-12%).

Sekkina [2], investigando a sinterização da zircõnia
(ZrO?), adota como dopantes o Fe2O3 e a monocálcio ferrita,
confírmando-se o efeito do Fe2o3 como aditivo capaz de
promover a sinterização*. Contudo, não obtiveram a
estabilização da zircõnia, uma vez que apenas zircõnia
monoclinica foi observada.

Glumov et. ai. [3], estudaram o efeito do tamanho de
partícula e da atmosfera na estabilização de zircõnia por
ltria em presença de Fe2O3, evidenciando, principalmente, a
forte influência do ambiente de sinterização no efeito do
Fe2O3. Assim atmoferas redutoras diminuem o potencial de
sinterização do Fe.

Estudos no sistema zircônia-itria [4,5] mostram que o
oxido de ferro é um > aditivo capaz de auxiliar na
sinterização da zircõnia, mas por outro lado, pode
apresentar problemas referentes a distribuição e
incorporação do ferro na matriz de ZrO2, sendo importante
neste caso o papel desempenhado pelos precursores dos óxidos
e os teores adotados na preparação das misturas.

Nota-se portanto una concordância na literatura quando
ao efeito sinterizador do oxido de ferro nos sistemas ZrO2-
Y203-Fe203 e ZrO2-CaO-Fe2O3. No entanto, o seu efeito na
formação de fases é controverso. Uma revisão inicial mostra
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que investigações nesta área podem trazer contribuições
interessantes, em especial no sistema ZrO2-MgO-Fe2O3, o
menos estudado até o momento.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho utilizou-se oxido de zircônio de pureza
comercial, e diferentes precursores (de pureza analítica)
para os óxidos dopantes. Com o objetivo de se estudar o
efeito da dopagem na zircõnia foras preparadas várias
composições seguindo sempre as mesmas condições de
processamento. As composições estudadas sáo apresentadas nas
Tabelas 1 e 2.

A preparação das composições foi feito pelo método
convencional de mistura e moagem em moinho de bolas. Foram
utilizados cilindros como meio de moagem para provocar um
estreitamento na curva de distribuição granulométrica,
devido a grande fração de partículas com diâmetro acima de
10 m apresentada pela zirconia comercial.

A velocidade de rotação do jarro correspondendo a 66%
da velocidade critica foi considerada a mais efetiva para a
proporção carga de moagem/massa de 5:1 e 50* de álcool
isopropilico.

A alteração na curva de distribuição granulométrica em
função do tempo de moagem pode ser acompanhada na Figura 1.

As misturas foram secas em estufa a 60°C e os pós
obtidos desagregados ,em almofariz e passados em malha 100
mesh.

A conformação do pó em pastilhas foi feita em duas
etapas: pré-compactações das pastilhas seguida por prensagem
isostática a 210 MPa.

Os corpos de prova foram sinterizados em um forno
elétrico tipo câmara com resistência de Super-Kantal. Neste
estudo foram adotados quatro temperaturas de sinterização,
1450°C, 1500°C, 1550°C e 1600°, fixando-se o tempo em 2
horas.

Caracterização

A identificação das fases presentes foi feita através
de difração de raios-X.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os difratogramas de raios-X apresentados na Figura 2 e
3, respectivamente 2% e 4% de MgO, mostram que não ocorre
estabilização da zirconia nas temperaturas de tratamento
térmico de 1450°C a 1600°C. No entanto, a adição de 0,1% de
oxido de ferro (II ou III) conduz a uma estabilização da
zirconia nestas temperaturas de tratamento.

Os dados encontrados na literatura [1,5] apontam para a
formação de solução sólida substitucional de ferro na
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estrutura da zircônia, acompanhada pela geração de vacâncias
de oxigênio, de acordo COB a equação abaixo:

Fe2O3 - S S O j — 2FeZr + V o + 30o (2)

Outro aspecto a ser considerado é a limitada
•olubilidade do oxido de ferro na matriz de zircônia que
pode chegar a níveis de aproximadamente 10% a 12% [4].

O problema de solubilidade do oxido de ferro e o da
estabilização podem ser melhor interpretados pela
consideração da estrutura e orbitais eletrônicos dos
dopantes e da zircônia.

A zircônia na forma monocllnica tem seus orbitais
formando um híbrido do Upo d3sp3, utilizando para
hibridaçáo de orbitais dx2-y2, dzz e dx-y, com número de
coordenação igual a sete [6] para os átomos de zircônio.
Quando se transforma para a fase tetragonal sua hidridizaçáo
passa a ser do tipo d4sp3 (dxz-y2, dz2, dxy e dxz), com
número de coordenação oito; mantendo-se a mesma situação na
estrutura cúbica, Figura 4. Deve-se ressaltar que os
orbitais dxy e dxz são menos energéticos, logo sua
influência na formação de híbridos é menor, ganhando
participação somente em altas temperaturas.

Quando se adiciona teores acima de 6% de magnesia
forma-se uma solução sólida de zircônia-magnésia,
estabilizando a forma cúbica na temperatura ambiente. Isto
se dá devido ao mangnésio coordena-se como um híbrido do
tipo sp3d2. com número de coordenação seis, utilizando
orbitais dx2-y2 e dz2, que são perpendiculares entre si. Na
estabilização teríamos a formação de um híbrido sp-̂ d̂  com .
íon magnésio e duas vacâncias de oxigênio.

O íon magnésio tem os orbitais dxy, dxz e dyz ocupando í
níveis mais baixos que o da zircônia, o que torna quase
proibida a interação desses orbitais com os oxigênios da |
zircônia na temperatura ambiente, prevalecendo assim uma !
estrutura com os orbitais perpendiculares, ou seja, a j
estrutura cúbica. - - j

O ion ferro Dode apresentar híbridos do tipo sp , sp , ;
sp3d, sp3d2 e sp^d3. Assim sendo o ion ferro pode auxiliar •
na estabilização da zircônia quando os híbridos sp-'d, sp-M^ :
e sp3d3 estão presentes na solução sólida substitucional
formada. Sendo correta as hipóteses levantadas acima o mais ,
provável seria a hibridização do ferro na forma spJd^ com j
coordenação seis.

Por outro lado, como mostra a Figura 5 , a medida que
aumentamos a concentração de ferro dopante observa-se um
decréscimo na estabilização. Este fenômeno ocorre
possivelmente, pela formação de um espinélio do tipo
MgFe2O4, que diminuiria a concentração dos lons de ferro e
magnésio da mistura, formando uma nova fase, atuando de
forma deletéria na estabilização e densificaçáo.
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4. CONCLUSÕES

- Neste trabalho formulou-se uma nova teoria param**Pl*«*
r •

•stabilizaçáo da zircônia, co» base» •ecanico-quântico. o
S i risuííSque o .faito te estabilização ocorre".nival
Solecular, ai qua os lons da «agnésio se d£tribue» de
»odo alaatório pala estrutura do 9ri«tal da jircônia.

- A mesma taoria possibilitou analisar a forsacfto da solução
sólida antre a zircônia e o oxido de ferro.

- Nu» terceiro estágio obteve-se ta»bé» explicações «obre a
estabilização da zircônia em «uito baixa concentração de
MgO (2%) a com a utilização de 0,1% de ÇegO3. m .^m.-

- Oíoí «ignésio foma hibrido do tipo s p V que possibilita
a estabilização da «ircônia somente na fase cúbica.

- S ill ferro forwi hidrido do tipo s p V » de coordenação 6.
que auxiliaria a fase cúbica.
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Tabela l - Composições adotando os precursores M9(0H>2
FeSO4.7H2O

*rO2(%) Pe2O3(%)

1
2
3
4
5
6
7

98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0

2 , 0
2 , 0
2 , 0
2 . 0
2 , 0
2 , 0
2 , 0

—
0 , 1
0 ,5
1.0
2 . 0
3 . 0
5 , 0

Tabela 2 - Composições adotando os precursores
e Fe(NO3)3.9H2O

96,0
96,0
96,0
96,0

vtfesno iiflHin

Figura 1- Distribuição Granulonltrica para os tmçc* da
tiday, B (24 horas), C (48 horas) a D (72 horas).
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***** I /

figura 2- Difratogram d» xaioa-X par»

f Mndo x o taor d» m b O 2 / X4S09C.
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0 , 0 %

A - * J W A A / ^ ^

Figura 3- Difratogramas de raios-X para as oonposições Z r O
2 w 6

Fe,O3 , senão x o teor de Fe2O3 sobre a ZrO2/ 14509C
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(a) (b) (O

Figura 4- Estrutura da ziroônia nas formas (a) tnonocllnica (b) tetragonal

e (c) cúbica.

Figura 5- Gráfico representativo do efeito da !Fe2O3

na quantidade de fase tetragonal/cúbica.


