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ABSTRACT j

Hot i sos ta t ic pressing has been used for several authors,as post s in ter ing

processing technique for removal of residual porosity in sintered ceramics.

Ful l dense zirconia toughened ceramics with a mul l i te matrix have been

obtained by reaction s in te r ing of z i rcon/a lumina/ t i tan ia mixtures.

The aim of this work is to study the densi f icat ion, the microstrutyral

evolut ion (porosity and z i rconia gra in s ize) and bending strength ( Cf )

of the two mul1 i te -z i rconia composites with TiO_ additions (0.25 and 1,0

molefc) submitted to d i f f e r e n t kind of hipping cycles at several temperatures.

The results have been shown tha t :

i ) HI Ping temperature seem to have no influence in densifi cation and

mechanical behaviour.

i i ) Total densi f icat ion only appears in composition with more quanti ty

of t i t a n i a (1 .0 mo l e i ) which prove that t i tanium enhance the mass

transfer by changes in gra in boundry microchemistry.

i i i ) Mechanical behaviour is corre lated with densif icat ion and microstruc-

tura l evolut ion for both composites and degradation is present at

1500? and 1550?C wich is re la ted wi th par t i c le coarsening.
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1 - INTRODUÇÃO

As cerâmicas avançadas vêm adquirindo uma importância cada vez maior nos no

vos processos e tecnologias que farío parte do panorama industrial dos próximos

anos isto devido,principalmente,ao fato de não utilizarem materiais estratégi-

cos nas suas composições e de apresentarem um consumo energético menor do que

os produtos me tâ I i cos (ti, 2 ,3) .

Dentre as matérias primas empregadas para a fabricação da maioria dos mate-

riais cerâmicos e ref rata riu.» aluminosi I icosos destaca-se a mulita (3A I^O,. 2S i 0

que devido as suas excelentes propriedades vem sendo utilizada em aplicações es

truturais que exigem alto desempenho a temperaturas elevadas.A mulita pode ser

obtida pela reação entre o zireão (ZrSiO^) e a alumina ( A I 2 0 j a l*»50?C através

do processo "reaction-sintering"^) segunde a reação:

3 Al£03 + 2 ZrSiO^ — • 3 A12O..2 SiO2 + 2 Zr02

A adição de oxido de t i tânio (T iO j desempenha um papel fundamental no pro-

cesso "reaction-sintering",acelerando a reação e promovendo a densificação atr£

vês de soluções sólidas estáveis de TiO. na mulita e na zircõnia (5,6),as quais

aceleram as cinéticas de transporte de massa.

Além disso,estudos recentes utilizando prensagem isostãtica (7,8,9,10,11,12

a quente (HIP) apôs o processo de sinterização com o objetivo de remover a poro

sidade residual que possa estar presente como poros fechados,tem permitide a

obtenção de cerâmicas densas,homogêneas,isotrõpicas e com estrutura fina (7,8).

Esta técnica parece ser bastante promissora e tem tido um desenvolvimento muito

rápido auxiliando no processo de sinterização (9) apesar dos pequenos esforços

feitos no sentido de se determinar o que ocorre com a microestrutura durante

esse processo (8 ) .

Portanto,es te trabalho tem como objetivo o estudo comparativo da densifica-

ção, poros ida de, evolução microestrutural (tamanho médio do grão da fase dispersa

e comportamento mecânico (resistência â flexão).durante diferentes ciclos tér-

micos de prensagem ísostática a quente a que foram submetidos dois compôsitos

mulita-zlrcônia com adições de titãnia.Taís compósitos têm como base as infor-

mações contidas no diagrama quaternário SíOj-A120--ZrOj-Ti02 (6),e os resulta-

dos obtidos são explicados através do papel desempenhado pelo titânio em termos

das variações de microqufmlca do contorno de grão,uma vez que se trata de fenô-

meno em estado sólido.

2 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

2.1 - MATÉRIAS PRIMAS

Os pós foram obtidos a partir das misturas de alumina,zireão e ti tinia e as

análises químicas encontram-se na Tabela 1.
A superfície específica medida por BET é aproximadamente igual a 7,3/*m /g

)



Anais do 34.' Congresso Brasileiro de Cerâmica — 20 a 23 de Ma» de 1990 — Blumenau/SC

para a alumina e 6,0m /g para o zircio.A curva de distribuiçio de tamanho de pa

tícula,determinada por Sedigrapamostrou que 90* da amostra de alumina apresenta

-se Inferior a 2fkn e que na sua totalidade «stí num nível inferior a 3fn-,)í pa-

ra o zlrcao encontrou-se um tamanho médio de \,3S/m.

2.2 - COMPOSIÇÃO E HOi OGENEIZAÇAO DOS POS

Tendo em vista as cor >atibi lidades em estado sólido do sistema em estudo,

duas composições distintas foram formuladas estequiométricamente de acordo com

as proporções mo lares traduzidas petas equações [13 e C23, nas quais x pode assi

mir os valores 0,25 e 1,0 respectivamente:

22rSi0i| + (3+x)AI2O3 + xTiO2 —r 2ZrO2(ss) + AI6Si20 |3(ss) f l ]

2ZrSI0lf + (3-^x)Al2O3 + xTiO2 —* 2ZrO2(ss) + AlgSijO^íss) + AljTIOj [2]

A composição com 0,25 moles de Tí02 adicionado situa-se dentro do limite da soU

ção sólida de TiO2 na mulita.do sistema quaternário em es tudo,enquanto que a con

posição coro 1,0 root encontra-se fora deste limite (6).

As misturas das matérias primas foram previamente pesadas e homogeneizadas

num moinho "Atrittor" (13) e os pôs obtidos foram processados segundo o fluxogra

ma de trabalho apresentado na FIG. 1 .

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 - ANALISE POR DIFRAÇA0 DE RAI0S-X

A análise por difração de raios-X para as duas composições estudadas mostrou'
que: j

a) para a composição ZÂ T (0,25) a diferença observada entre a sinterização e os

diversos ciclos térmicos realizados a temperaturas mais baixas (1450? e 1500?C) j

reside no fato de se ter detectado as fases cristalinas correspondentes ao zir -

cão,ao titanato de zírcônfo e/ou zircônia tetragonal além das fases habituais no

naterial sinterizado:zircõnia monoclínica,mui ita e «(-alumina.Na prensagem isostá_

tica a mais alta temperatura (15509C) correspondente a temperatura de sinteriza-j

;ão da composição ZAAT(0,25),observou-se o desaparecimento do zircão e as fases

cristalinas presentes são idênticas â do material sinterizado.E interessante o

Fato de se ter detectado alumina que não reagiu mesmo para o ciclo de mais a l -

La temperatura (l550?C/2h); |

) para a composição ZAAT(l,0) que se situa fora do limite da solução sólida de

iO2 na muiita,observou-se a presença das mesmas fases cristalinas no material (

interizado (1) e nos distintos ciclos térmicos quais sejamrzircônía monoclfnica

ircônia tetragonal e/ou titanato de zircônio.mulita e titanato de alumínio.

3.2 - EVOLUÇÃO DA DENSIFICAÇAO

A evolução da densificação das amostras submetidas aos diferentes ciclos de

IP encontra-se representada na FIG. * para as composições ZAAT(0,25) e ZAAT(1,O!
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Verifica-se que as curvas *êm comportamento similar partindo de densidades

do material sinterizado (fS7% e 95* de densidade teórica) e passando por um mã

xino («99-98* de densidade teórica) correspondente ao ciclo de 150C?C/2h para

ambas as composições.

Considerando-se que os valores das densidades teóricas para a ZA.T(0,25) e

ZA^T(l,0) sio 3,79J*)/nr e 3,78«g/m ,respectivamente,encontram-se compilados na

Tabela 2 os valores das densidades registradas em cada ciclo bem como o seu t£

or relativo i densidade teórica.

3.3 * OBSERVAÇÃO E ANALISE HICROF.STRUTURAL

3.3.1 - MICROSCOPIA ÓTICA DE LUZ REFLETIDA

Das observações microestruturais constatamos,para ambas as composições,uma

diminuição drástica da porosidade registrada no ciclo térmico l$00?C/2h (HIP2)

que conforme pode ser visto na FIG. 3 é mais notória para a composição ZA.T(l,0

Outro aspecto relevante a destacar é a não eliminação da porosidade no tra

tamento do HIP de mais al ta temperatura (1550?C/2h-HIPl) apenas se registrando

uma maior uniformidade no tamanho médio dos poros.

De salientar também o incremento do tamanho de grãos (zircônia e titanato)

com os ciclos de temperatura crescente sendo particularmente notório para a com

posição com maior adição de titânio e para o ciclo de 1550?C/2h.O fator tempo

a temperatura constante de Hi50?C ,(2h e *»h) não surtiu efeito na eliminação da

porosidade a esta temperatura apresentando-se as amostras com o mesmo aspecto

nicroestrutural (porosidade e diâmetro médio de poro) que as correspondentes aos

ciclos térmicos com menos tempo.Estes resultados estão de acordo com as curvas

de evolução da densifi cação para ambos os compôs i tos. (FIG.2),e com os dados da

Tabela 2.

Tudo indica que a eficiência dos diferentes ciclos de prensagem isostática

a quente poderá estar relacionada com a natureza das amostras,a sua composição

qufmíca e mineralógica juntamente com a pressão aplicada não sendo a temperatu

ra o único fator determinante.

3.3.2 - MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
Das observações das mlcrografias eletrônicas de varredura constatamos um

crescimento do grão de zircon ia Intergranular com o aumento da temperatura dos
ciclos térmicos.Este aumento que é manifestado em ambas ar, composições é parti,
cularmente notório na composição de maior adfçio da TI02 e para os tratamantos
de mal» altas temperaturas l550?C/2h e 1500?C/2b,conforme pode ser visto na
FIG.3 .Outro aspecto relevante é a alteração da forma dos grãos de zircônia du
rante o crescimento (modificação do fator de forma).Observou-se uma forma mais
distorcida a ângulos a para os ciclos de mais alta temperatura a qual podará co£
relacionada com a coalescência dos grãos de zircônia,que será o mecanismo mais
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provável de crescimento destes grãos.

O fator tempo a temperatura constante de 145O?C (2h e kh) parece ter influên

cia l ige i ra no crescimento do tamanho do grão para ambas as composições.

Estes aspectos mais s igni f icat ivos de crescimento de grío foram evidenciados

através da análise de imagem realizada sobre um número razoável de microgrôfias

Dbtidas a p a r t i r do SEM,na qual se determinou o diâmetro equivalente da fase de

zircônia intergranular.

Do gráf ico dos valores dos tamanhos de partículas para as duas composições, I

FIG. 2?,observa-se a semelhança da lei de crescimento com as temperaturas de prenj

&agem isostãt ica a quente.

Destaca-se também o crescimento mais drástico manifestado no ciclo de temp£ J

ratura mais elevada pela composição ZAAT(l,0) de ~5Q% em elação ao material sin]
- !

terizado enquanto que a composição com menor adição de TiO- apresenta apenas um •

incremento de~38%. !

Os valores obtidos para estas determinações estão compatíveis com a observa^ |

jão microestrutural que evidencia o crescimento do grão por coalescência favore í

ei do pela elevação de temperatura e/ou pela adição de TiO-.A Tabela 2 resume os

dados de diâmetro equivalente obtidos para todos os ciclos de HIP. i

l.h - PROPRIEDADES MECÂNICAS j

Os resultados dos ensaios de resistência ã flexão em três pontos para uma mé_

dia de dez corpos de prova,correspondentes a cada uma das composições em estudo,

íncontram-se compilados na Tabela 2.Os valores apresentados apenas dispõem como

tratamento es ta t í s t i co a média e o desvio padrão não tendo sido calculado o mõ •

dulo de Weibull (14,15) devido ao pequeno número de corpos de prova ensaiados.A
: I 6 . 2 mostra o comportamento acentuadamente diferente da evolução do módulo de

uptura com as diferentes temperaturas de prensagem isostática a quente para as |

luas composições. '

Resumidamente pode-se afirmar que o aumento da resistência mecânica (CT^)

tão está na dependência d i reta da temperatura da prensagem isostática para ambas

s composições,pois apenas a composição com maior adição de t i t ân io registrou o

náximo de densificação próximo do A conforme a FIG.2 (eliminação total da poro

dade,FIG.3 C para o c ic lo de l500?C/2h).

0 papel desempenhado pelo t i t â n i o e/ou impurezas como fator ativador nos pro

:essos de transporte de matéria parece pois ser o mais interveniente e operativo

esta temperatura (temperatura de sinterízação).

A degradação mecânica observada nas duas amostras a mais a l ta temperatura pa

ece estar correlacionada com a não eliminação da poros idade,FIG.3 D,do material

interizado conjuntamente com um crescimento de grio de zircônia elevado possive

tente por coalescência,o qual é mais notório na composição com maior adição de
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TiO2,FlGs. 2 e 3.

CONCLUSÕES

- A influência da temperatura dos diferentes ciclos de HIP a pressão cons-

tante parece nâo ser o fator responsável pela densificação,mas sim a natureza

química dos compôsitos muiita-zircônia com adições de t i tânio.

- A eliminação total da porosidade e conseqüente densificaçio verifica-se

apenas para aquela composição que possui maior teor de t i t in io julgando-se que

este,provocando a alteração da microquímica do contorno de grão,contribui como

agente ativador dos processos de transferência de massa.

- 0 comportamento mecânico acompanha a evolução microestrutural e de densj.

ficação para ambas as composições assistindo-se a uma degradação mecânica do

material quando,devi do a provável coalescência de grãos de zircônia.ocorre um

drástico crescimento de grão.Estes efeitos são mais evidentes na composição con

maior adição de Ti0_.
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