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Re-Determinação Parcial do Diagrama de Fases do Sistema
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Partial redeterminatíon of the Phase Diagram of the system
AI2O3-Z1O2-SÍO2
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ABSTRACT

Current research on the mechanical behaviour of ceramic matrices reinforced by
zirconia particles, and on the processing of mullite-zirconia composites via reaction-
sintering, has brought about the need to update the phase diagram of the system
Al2O3-ZrO2-SiO2, whose available version dates back to 1956.

In the present work, selected compositions in this system were prepared from
reagent-grade oxides, uniaxially pressed into 6 mm cylindrical pellets, fired at
temperatures between 1550 and 1750°C for 6 to 24 h, water-quenched, and observed by
X-ray diffraction and SEM, the composition of some of the phases identified being
evaluated by EPMA.

The data so obtained led to the relocation of the boundary curves neighbouring the
ternary eutectic involving alumina, zirconia and mullite. This eutectic was found to
occur at ~1710°C, a temperature significantly lower than previously reported.
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I. Introdução

A Mulita (3Al2O3.2SiO2) é o componente maioritário de grande parte dos cerâmicos
tradidonais, uma das razoes que a fazem ser considerada o "silicato dos ceramistas
Entre ê$ tuas características mais atraentes, do ponto de vista dos cerâmicos
avançados, estão o baixo coefídente de expansão térmica, baixa constante dielétrica e
elevadas refratariedade e inércia química.

Porém, as suas propriedades mecânicas comparativamente modestas têm dificultado
algumas das suas potendais aplicações e muita pesquisa dentífíca tem sido dedicada a
melhorar essas propriedades. Neste âmbito, o reforço mecânico produzido poi
partículas de zircõnia inclusas em matrizes cerâmicas frágeis1'2 renovou as especta-
tívas em torno destes materiais e suscitou o maior interesse pelo estudo dos métodos
de processamento dos compósitos mulita-zircônia. Uma contribuição importante
neste campo foi a apresentação por Claussen e Jahn3 do processo de sinterização-
reação (reaction-sintering), que se baseia na formação do composite mulita-zircônia a
partir da reação entre a alumina (AI2O3) e a zirconita (ZrO2SiO2) a 1450°C.

O diagrama de equilíbrio de fases deste sistema ternário, reproduzido na Figura 1,
deve-se a Budnikov e Litvakovskii4 e data de 1956. A publicação durante os anos 60
de versões mais precisas e mais detalhadas dos diagramas dos sitemas binaries que
compõem este sistema, tornou evidente a necessidade de atualizar o diagrama
ternário5.
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Figura 1. Diagrama de ti$e$ do »l»tema Al^a-ZrC^-SíO^ proposto por Budnikov et at*
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II. Realização Experimental

Neste trabalho, foram preparadas composições utilizando: alumina em pó 99,08%
pura, de granulometria 90% inferior a 2um e superfície específica 7,34 m2/g (BET);
zirconita em pó com 32,9% silica e 65,9% zircônia, com tamanho médio de grão de
l,35um e superfície específica 6,0 xn2/g (BET); e silica coloidal com pureza superior a
99,00%.

As quantidades apropriadas dos vários reagentes foram misturadas intimamente e
prensadas uniaxialmente (~100MPa) em pastilhas cilíndricas de 6mm de diâmetro
Estas pastilhas, envoltas em folha de platina, foram então submetidas a queima a
temperaturas entre 1550 e 1750°C, por períodos de 6 a 24h, seguida de resfriamento;
brusco em água (quenching). !

As amostras resultantes foram em seguida preparadas pelos métodos convencionais
para difração de raios-X e/ou microscopia eletrônica de varredura em superfície
polida. As composições de algumas das fases identificadas foram obtidas por análise'
de micro-sonda eletrônica. j

III. Resultados e Discussão !

(1) Temperatura invariante do triângulo Alumina-Zircônia-Mulita
Nos sistemas binários que formam dois dos lados deste triângulo, os pontos'
invariantes ocorrem a 1828±10°C no sistema AI2O3-SÍO2 e 1710±10°C no sistema
Al2O3-ZrO2. A existência de um ponto eutético ternário implica o início de fusão
neste triângulo a uma temperatura inferior a 1710±10°C. A simples observação
macroscópica das amostras queimadas acima de 1700°C «ugere a presença de fase

líquida abundante.
1

A maior parte das microstruturas observadas por MEV apresenta uma fase mais OUÍ
menos contínua em torno dos grãos cristalinos (aparência usual da fase líquida),!
mesmo a temperaturas inferiores a 1700°C, embora mal definida e por vezes não
detectada por difração de raios-X. A análise desta fase por micro-sonda revelou uma
composição química próxima à da mulita. Atendendo a que as amostras foram
preparadas com alumina e zirconita (e silica quando necessário), é provável que se
trate de mulita amorfa pois no processo de sinterízação-reação a formação de mulita
cristalina ocorre sempre atrasada em relação à decomposição da zirconita6.

As microstruturas das amostras queimadas acima de 1715°C apresentam uma fase
liquida (vitrea) bem desenvolvida, em muitos casos carregada de finos cristais

9/líl
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dendftricos de zircònia que terão precipitado durante o resfriamento brusco,
conforme se ilustra na Figura 2. Porém, nas microstruturas das amostras queimadas a
170O°C podem observar-se cristais cuja morfologia implica um mecanismo de
crescimento na presença de líquido; nomeadamente, grãos arredondados de zircônia,
cristais tabultres de muliu e grãos de alumina de contorno poligonâl.

Figura 2. Microstrutura da amostra com 50% Al2O3+10% SiC>2+40% ZrO^ queimada a 1750°C por 24h

Deve, portanto, concluir-se que o ponto invariante ternário entre a mulita, a alumina
e a zircônia ocorre a uma temperatura entre 1700 e 1710°C.

(2) Localização das curvas-fronteiras entre campos primários
Algumas das microstruturas observadas contêm, além de grãos bem desenvolvidos
da fase primária rodeados de líquido, uma fase interstitial constituída por numerosos
pequenos cristais de zircônia e mulita, não suficientemente finos para serem
considerados como simples desvitrificação da fase líquida durante o quenching. Pelo
contrário, esta morfologia sugere a cristalização eutética (simultânea) daquelas duas
fases, e a composição da fase líquida que as acompanha deverá, por isso, estar
localizada sobre a curva fronteira entre cs correspondentes campos primários.

Tal como se resume na Figura 3, verificou-se que as fases líquidas em amostras
queimadas à mesma temperatura têm a mesma composição, dentro da margem de
erro experimental, e foram, por isso, usadas para localizar pares temperatura/
composição sobre a curva fronteira.
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Figun 3. Composições iludais de algumas amostrasCdrcuk» abertos) e das correspondentes Cises '

lkniidas(árcuios cheios) e mulita ^triângulos) em equilíbrio à temperatura indicada j

i

(?) O diagrama de fases do sistema Al2O3-ZrO2-Si02

Com base nos argumentos expostos acima e nos cortes isopléticos construídos com os
resultados experimentais, reproduzidos na Figura 4, e ainda na informação relevante
extraída dos sistemas binários (em especial a posição e a temperatura dos eutéticos •
binários e a fusão incongruente da mulita), foi possível construir o diagrama!

apresentado na Figura 5. Neste diagrama, a região rica em silica foi mantida
essencialmente idêntica à proposta por Budnikov et alA. [

[

IV. Conclusões

As principais implicações do diagrama agora proposto são (1) a maior extensão do j
campo primário da zircônia; (2) a mulita existe como solução sólida que se estende até j
78,6 % de AI2O3 (peso), definindo uma região de compatibilidade mulita-zircõnia, em,

vez de uma simples linha de Alkemade, entre os dois compostos; (3) o ponto'
invaríante ternárío entre a zircônia, a alumina e a silica é de tipo eutético, já que as j
temperaturas sobre a curva fronteira entre a zircônia e a mulita são superiores à do i
ponto invaríante, ou seja, existe um máximo de temperatura sobre esta curva na;
região de compatibilidade mulita-zírcônia; e (4) a composição proposta para o ponto
eutético ternário é de 11 SÍÜ2+58 A12O3+31 ZrO2 (%peso), em vez de 15,6 SiO2+53,2 j
A12O3+31,2 ZrO2 (%peso), como indicado pelo diagrama de Budnikov et ai4.
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Figura 5. Diagrama de fases proposto para o sistema AI2O3-Z1O2-SÍO2
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