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Resumo

Este trabalho apresenta um estudo sistemático sobre sinterizaçào de cerâmicas em

pressões extremamente elevadas, com o objetivo de produzir materiais com microcstrutura

controlada, não acessíveis por métodos convencionais. A obtenção de porosidadc muito

baixa, com grãos muito finos, a produção de fases metaestáveis dispersas que atuem como

"toughening agents", bem como o estudo de novos meios de se obter aumento de tenacidade

têm particular interesse neste trabalho.

Usando câmaras de alta pressão tipo "Girdle" e "Belt", foram processadas amostras

de zircônia (ZrOi) e alumina (AI7O3) em pressões de até 7,0 GPa (~70.000 atm) e tem-

peraturas entre & ambiente e 1.500*0. As amostras sinterízadas foram submetidas a me-

didas de densidade, microdureza, tenacidade, além de estudos fractográficos (microscopia

eletrônica de varredura) e difração de raios-X. Os resultados obtidos indicam um alto grau

de compactação das amostras, com uma porosidade baixa e bons valores de dureza. Para

a zircônia, embora as medidas de Kic (~ 1,5 MPa y/m) não confirmem os altos val-

ores de tenacidade obtidos para amostras processadas em condições similares em câmara *

DAC (Diamond Anvil Cell) [BPII+ 86], nossos resultados são relativamente bons para as

condições de sintetização (400°C). É possível que, não a "transformation toughening", nuts

lim um efeito de microtríncas (gerado pela fina porosidade associada ao processo) seja o

agente de tenacidade efetivo. De fato, em amostras de alumina, onde não se observa trans-

formações de fase, obtivemos bons valores de Ktc, os quais apontam para a fina porosidade

resultante do processo como agente de tenacidade. Estes bons resultados, no entanto, só

foram observados em amostras processadas em baixas temperaturas. A partir de 800*C, os

compactos apresentaram crescimento de grão, possivelmente em decorrência da presença

de água adsorvida ao pó, que teria atuado como fase líquida para a sinterização.



Abstract

A systematic study was made on high pressure sintering of ceramics in order to obtain

materials with controlled microstructure, which are not accessible by conventional methods.

Some aspects with particular interest were: to achieve very low porosity, with fine grains;

to produce dispersed metastable and denser phases which can act as toughening agents;

the study of new possibilities for toughening enhancement.

Samples of zirconia (ZrOt) and alumina (AI2O3) were submitted to pressures up to 7.0

GPa (~70,000 atm) and temperatures between 25'C and 1500°C using Girdle and/or Belt

apparatus. Measurements of density, microhardness, toughness and studies using scanning

electron microscopy and X-rays difraction were performed. We obtained a very low porosity,

high values of hardness and some toughening increase at relatively low temperature. For

zirconia, although the results of Kic (~ 1,5 MPa y/m) do not confirm the high values of

toughness obtained by Block and Piermarini (BPH+ 86] in a DAC apparatus, our results

are relatively high for the sintering conditions (400*C). It can be a consequence, not only

of the transformation toughening, but also of the fine porosity achieved in this process,

which probably enables a toughening mechanism of microcracks. For the alumina, which

does not have phase transformations in high pressure, the good results of Kic emphasize

the fine porosity as the effective toughening agent. However, at temperatures above 800°C,

we observed grain growth of A12O3 which can be explained by a diffusion enhancement due

to the presence of some minor water in the pressure chamber.
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Capítulo 1

Introdução

Os processos de sintetização de maneira geral estão se tornando cada vez mais impor-

tantes em aplicações de alta tecnologia. Utilizada há milênios na confecção de cerâmicas

comuns, a sinterização hoje viabiliza, através de processos controlados com engenharia de

alto nível, a produção de componentes metálicos e cerâmicos de alta performance. Este

processo, embora muito antigo, se dá através de mecanismos ainda não totalmente conheci-

dos, principalmente no que concerne às cerâmicas. Com estrutura mais simples, os metais

tiveram seu estudo científico de sinterização (metalurgia do pó) bem mais desenvolvido.

No entanto, a sinterização de cerâmicas é particularmente importante pois estes materi-

ais, ao contrário dos metais, não podem ser facilmente fundidos, usinados, ou conformados

mecanicamente.

As promissoras propriedades dos materiais cerâmicos e as necessidades da moderna en-

genharia forçaram o desenvolvimento dos processos de sinterização, e hoje as cerâmicas se

tornaram um dos principais focos no estudo de novos materiais. Além das propriedades

elétricas e magnéticas de algumas delas e ópticas de outras, observamos o crescente desen-

volvimento de cerâmicas com boas características mecânicas. Geralmente mais leves, mais

duras, de matéria prima abundante e mais resistentes à oxidação e ataques químicos, as

cerâmicas já substituem com sucesso componentes metálicos em muitas aplicações de enge-

nharia. No entanto, um problema comum a este materiais, a baixa tenacidade, ainda limita

bastante o seu uso. Há portanto uma grande necessidade de conhecimento científico básico,



•liado ao desenvolvimento de novas tecnologias visando o aperfeiçoamento de técnicas e ,

processos bem como o estudo de mecanismos específicos capazes de amenizar a excessiva

fragilidade que caracteriza estes materiais. *

Dentro desse contexto se insere este trabalho. 0 uso de altas pressões como ferramenta

de processamento e estudo de propriedades de materiais é um campo ainda pouco explorad'

e potencialmente rico. A sinterização de pós cerâmicos muito finos em tais condições nos

permite observar o comportamento mecânico de compactos com porosidade nula (ou quase

nula - poros muito pequenos) e granulometria muito fina. Além disso, o uso de altas

pressões viabiliza a produção de microestruturas especiais, eventualmente com obtenção

de fases metaestáveis que normalmente não são acessíveis por outros métodos [JPB 87]. A

produção de compactos sinterizados de diamante c nitreto de boro cúbico (cBN) (utilizados

como insertos para usinagem), bem como a síntese destes materiais são exemplos disso. Em

ambos os casos a fase cúbica, de interesse, só é estável a altas pressões, sendo metaestável

em condições de temperatura e pressão ambiente.

Recentemente, o uso de altas pressões no estudo e produção de cerâmicas ganhou novo

interesse com a descoberta do fenômeno de "transformation toughening" em cerâmicas

contendo zircônia (ZrOj). Neste caso, uma fase metaestável dispersa de ZrO%, produzida

«retida por efeito de temperatura e/ou pressão, se transforma martensiticamente sob a ação

do campo de tensões na ponta de uma trinca, inibindo, desta maneira, sua propagação.

Para que o fenômeno seja efetivo, além de a transformação ter de ser rápida (martensítica), é

necessário que haja um considerável aumento de volume, ou seja, a fase metaestável mente

• {«tida deve ser mais densa que a estável. Em alguns poucos casos especiais, como na

é possível se obter uma fase mais densa a partir de tratamentos térmicos e com o

i de aditivos. Tais sistemas podem ser considerados como anômalos, pois o aumento de

tura normalmente favorece estruturas mais abertas. Entretanto, com o uso de altas

i as fases obtidas são sempre mais densas. Neste sentido alguns estudos vêm sendo

especialmente com a zircônia [BJP 85], [JPB 87]. Block e Piermarini em

recente [BPH+ 86], obtiveram a retenção da fase de alta pressão para polícristais



de ZrOj, no entanto em seus experimentos foram utilizadas câmaras de alta pressão do

tipo DAC (Diamond Anvil Cell), onde o volume de amostra é muito pequeno. É necessário,

para comprovar a utilidade do sistema em altas pressões, que se obtenha a retenção de fase

metaestável em amostras de maior volume.

Nesse sentido foi desenvolvido um estudo sistemático das propriedades mecânicas em

cerâmicas sinterizadas em altas pressões. Foram processadas amostras de alumina (A12O3)

e zircônia (ZrOt), em vácuo e ao ar, com e sem o uso de temperatura. Para ambos os

materiais, através de medidas de densidade, microdureza e tenacidade, além de análises

por microscopia eletrônica de varredura, se buscou estudar as propriedades mecânicas

relacionando-as ao processo. Dentro deste objetivo se verificou a possibilidade de uti-

lizar a fina porosidade obtida no processo, como agente de tenacidade (microtrincas). E

para a zircônia se buscou ainda, reter metaestavelmcnte a fase de alta pressão, com vistas

a utilizá-la para promover o aumento de tenacidade dos compactos através do fenômeno

de "transformation toughening". Como técnica auxiliar de análise, neste caso, foi utilizada

difração de raios-X.

Nos primeiros capítulos é feita uma revisão dos vários aspectos relevantes ao entendi-

mento do estudo desenvolvido. Este esforço se fez necessário tendo em vista que o assunto

não é ainda bem conhecido em nosso meio acadêmico. Assim, no capítulo 2 é feita uma

revisão do estado da arte dos materiais cerâmicos, onde as vantagens e desvantagens das

cerâmicas sobre os metais c a obtenção c classificação dos pós utilizados na sinterização

de cerâmicas avançadas são alguns itens revisados. No capítulo 3 são abordadas as ca-

racterísticas mecânicas dos materiais cerâmicos, sua resistência, a influência de trincas,

• porosidades e diferentes fases sobre esta resistência e como se obter cerâmicas mecanica-

t mente confiáveis. Neste capítulo são revisados os principais mecanismos de tenacidade

conhecidos. No capítulo 4 é feita uma revisão sobre o uso de pressão na sinterização. Em

apêndice o processo de sinterização é melhor revisado em caráter teórico. No capítulo 5 são

discutidas as técnicas mais importantes de geração de altas pressões, especialmente as uti-

í Usad&f nos experimentos. No capítulo 6 são apresentados os materiais estudados, detalhes



do procedimento experimental e as principais técnicas de análise envolvidas. No capítulo

7 são apresentados os resultados obtidos e a seguir no capítulo 8 procedemos à discussão

desses dados. No capítulo 9 apresentamos as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.



Capítulo 2

A •

Cerâmicas

L

2.1 Cerâmicas e suas aplicações

0 termo geral cerâmica comumente é definido como um "material inorgânico, nâo-

metálico processado ou consolidado em altas temperaturas" [Sa 84]. Alguns cientistas con-

sideram ainda, que cerâmicas são materiais cristalinos, excluindo portanto o vidro, já outros

o aceitam sem restrições. Hoje em dia, no entanto, existe um outro termo a ser definido:

cerâmica de alta tecnologia (também conhecida por cerâmica avançada, de alta performance

ou "high tech"), que seria aquela cerâmica desenvolvida a partir de profundo conhecimento

científico em processos controlados por uma engenharia de alto nível. Estes materiais apre-

sentam várias vantagens sobre metais, como é visto na seção 2.1.2, mas como toda cerâmica,

ainda sofrem com o problema da fragilidade. Entre a variada gama de compostos que fazem

parte das cerâmicas podemos citar, apenas para exemplificar: os sílicatos, óxidos, nitretos,

ralfetos e carbonetos.



2.1.1 Histórico

Por milhares de anos as cerâmicas vêem sendo usadas para confeccionar potes, jarros

e tijolos. Artesãos, onde hoje é a Turquia transformaram argila em cerâmica a mais ou

menos 8.500 anos atrás. Esses materiais, no entanto, vinham sendo rejeitados para certas

aplicações em engenharia devido ao seu comportamento crítico quando sobrecarregados ou

submetidos a impacto. De fato, fragilidade, continua a ser o grande problema da maioria das

cerâmicas quando há solicitação mecânica. Por essa razão os metais têm sido soberanos

nessa área • eles apresentam alta resistência mecânica, tenacidade, maleabilidade, boa

resistência em elevadas temperaturas (dentro de certos limites) e, além disso, é possível se

confeccionar peças com reproducibilidade de propriedades.

Entretanto, com o desenvolvimento do conhecimento científico na área de materiais e o

conseqüente aperfeiçoamento dos processos, hoje muitas cerâmicas (ditas de alta tecnologia)

superam os metais em aplicações de engenharia. Exatamente quando as cerâmicas de alta

tecnologia primeiro apareceram no cenário industrial é difícil precisar. Uma das primeiras

a ser produzida, no entanto, foi o carbeto de silício, introduzido pel» Carborundum Co. na

década de 90 do século passado. Depois desse impulso inicial as pesquisas só vieram a se

desenvolver com grande ímpeto durante a Segunda Guerra Mundial, quando havia interesse

no desenvolvimento de cerâmicas de alta performance devido às suas propriedades elétricas,

resistência ao calor e outras características que pudessem ter aplicação na industria bélica.

Nos anos pós-guerra com o desenvolvimento de técnicas analíticas poderosas e o cres-

cente aperfeiçoamento de computadores e outros equipamentos eletrônicos, as propriedades

elétricas e magnéticas das cerâmicas foram amplamente pesquisadas para a construção de

ímãf, núcleos de ferrite, capacitores, substratos de circuitos integrados, termistores c ou-

tros. E nos últimos 15 anos, finalmente, elas vêem sendo estudadas mais profundamente

quanto às suas propriedades mecânicas. Esse interesse começou principalmente visando

dtjenvolver motores automotivos e turbinas a gás mais eficientes, contando com seu alto

ponto de fusão e boa resistência mecânica em elevadas temperaturas.
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Alguns materiais que se adaptam para aplicações cm engenharia estão listados na tabela

1.1 com seus respectivos pontos de fusão ou sublimação.

materiais de engenharia

Alumina

Magnesia

Zircônia

Carbeto de Boro

Carbeto de Silício

Nitreto de Boro

Nitreto de Silício

Nitreto de Titânio

A12OZ

MgO

ZrOi

BAC

SÍC

BN

Si3N4

TiN

' Siliceto de Mcübdênio MoSii

Ferro

Níquel

Alumínio

Fe

Ni

Al

TjouT.

2054°C

2800°C

277Ü°C

2450°C

2650°C

3000'C (s)

1900"C (s)

2950'C

2030'C

1535*C

1453'C

660"C

Tabtla2.1: Pontos de fusão e sublimação de alguns materiais de engenharia [BBR+ 84].

2.1.2 Vantagens e desvantagens de materiais cerâmicos

Além da sua capacidade de resistir a altas temperaturas, as cerâmicas de alta tecnologia

têm muitas outras vantagens sobre os metais:

-Geralmente são excepcionalmente duras. As mais duras substâncias conhecidas, como

o diamante, nitreto de boro cúbico, carbeto de boro e carbeto de silício são cerâmicas.

-Em geral são altamente resistentes a oxidação e outros ataques químicos, assim como

à erosão.

-Elas são usualmente mais leves que os metais. Esta é uma importante propriedade

quando consideramos peças para construção de aeronaves, mísseis e aplicações aeroespa-



T

I

dais, onde a redução de peso ajuda na economia de combustível. Além disso.dcvido a

tua baixa inércia, rotores cerâmico? alcançam desempenho significativamente superior aos

rotores metálicos. *

•Cerâmicas geralmente são confeccionadas a partir de matéria bruta abundante. Entre

os elementos mau comuns usados está o silício, que corresponde a aproximadamente 27%

da crosta terrestre.

-Elas não necessitam a adição de caros metais estratégicos, usados na preparação de

superligas para utilização em altas temperaturas.

-Cerâmicas de alta tecnologia são potencialmente mais baratas que as superligas metálicas,

embora não tão baratas como se poderia pensar. 0 silício e o oxido de alumínio, por exem-

plo, usados na preparação de cerâmicas avançadas, devem sofrer uma série de dispendiosos

processos de purificação e refinamento antes de poderem ser usados na produção final.

Porém, deve-se levar em conta que algumas dessas cerâmicas apresentam custos tão eleva-

dos devido à pequena quantidade em que são produzidas.

-Por causa do seu baixo coeficiente de atrito, alta resistência à compressão e resistência

ao desgaste, algumas cerâmicas podem ser usadas em mancais e outras peças mecânicas

tem requerer lubrificação.

A despeito de todas essas virtudes, muitas cerâmicas têm seu uso grandemente restrito

on aplicações estruturais devido à sua fragilidade. Esses materiais, ao contrário dos metais,

normalmente rompem catastroficamente quando sobrecarregados ou submetidos a impacto,

são tendo capazes de absorver temporariamente um excesso de energia.

Além disso, elas apresentam outros problemas bastante relevantes. Por exemplo, é difícil

te produzir peças cerâmicas com propriedades físicas uniformes de uma "fornada" para

outra. Isso pode ser melhor entendido quando se sabe que as propriedades das cerâmicas

tio muito mais sensíveis a imperfeições do que as propriedades dos metais. Poros nos

contornos de grão ou inclusões de impurezas, por exemplo, podem ser aceitáveis em metais

pai nio em cerâmicas.

Quanto à produção, podemos ainda citar a dificuldade na confecção de peças de grande

8



porte ou com formatos complexos. A usinagem de algumas cerâmicas pode ser especial-

mente difícil, com alto consumo de tempo, e elevados custos, devido à sua dureza. E

também, unir peças cerâmicas entre si ou com outras metálicas pode ser um problema

sério. Além disso, durante a produção podem surgir falhas no material, essencialmente

pequenas trincas, vazios e outros defeitos não detectados, que gerando tensões internas

acabam por promover a fratura da peça [Sa 84].

2.1.3 Cerâmicas mais resistentes

Nos últimos anos um grande incentivo tem sido dado à pesquisa para desenvolvimento

de materiais com maior confiabilidade no que tange às propriedades mecânicas, basicamente

aumentando sua tenacidade.

De maneira geral, existem duas premissas a serem seguidas. A primeira se resume em

reduzir o tamanho e«a quantidade de falhas e imperfeições das peças produzidas, através

do melhoramento dos processos. Por exemplo, com o uso de pós puros, e com partículas

muito finas e uniformes. Tais partículas podem ser densamente "empacotadas" de maneira

ordenada, e quando sinterizadas produzem cerâmicas com poros muito pequenos e livres

de trincas.

Uma segunda forma para a obtenção de tenacidade se refere a alguns mecanismos es-

pecíficos para dificultar a propagação de trincas, que serão estudados mais adiante. Dentre

eles podemos citar o mecanismo de microtrincas , o de "transformation toughening", c

aqueles por inclusões de fibras, whiskers, etc.

2.2 Produção de cerâmicas

Dificilmente fundidos, conformados ou usinados, os materiais cerâmicos são normal-
1 mente obtidos a partir de pós consolidados pelo processo de sinterizaçâo. Este processo

consiste basicamente da densificação de um pó, normalmente por influência de aquecimento,

tem que haja fusão de todos os componentes. Amplamente discutida em apêndice, a sinte-

rizaçâo, não será aqui abordada diretamente, mas em caráter introdutório apresentaremos



importante aspecto preliminar - a caracterização dos pós cerâmicos. No processo de sin-

-ão, seja ele convencional ou sob altas pressões, a caracterização dos pós é de extrema

í importância na qualidade das peças produzidas. *

Algumas dessas características estão listadas a seguir:

•Pureza e composição química ;

•Forma e tamanho de partícula ;

•Distribuição de tamanho de partícula ;

2-2.1 Pureza e composição química

0 conhecimento desses parâmetros é fundamental na sinterizaçãb, tanto de pós metáli-

cos como cerâmicos, tendo, contudo, influência muito mais contundente neste último.

Para controle desses parâmetros, uma ferramenta de grande utilidade é a análise dos

pós por difração de raios-X.

A obtenção de pós puros e finos é abordada no item seguinte.

2,2.2 Forma e tamanho de partícula
*

De maneira geral, estas duas características apresentam papel muito importante tanto

para pós metálicos como cerâmicos, levando-se em conta o processo de sinterização conven-

cional. No entanto, quando tratamos com altas pressões pode-se dizer que o fator forma

não é tão relevante.

Como já vimos anteriormente, cerâmicas de alta tecnologia requerem pós de granulaçâb

muito fina e uniforme para se obter propriedades físicas adequadas.

0 método convencional para obtenção de pós finos consiste, basicamente, cm moer a

matéria bruta e depois peneirá-la através de malhas finas. Um problema com esse processo,

porém, é que embora se obtenha um pó relativamente fino (até l/mi), este pode não ser

10



uniforme no tamanho. Além disso, durante a moagem existe a possibilidade de se introduzir

impurezas, alterando a composição original do pó.

Outra maneira de se obter pós de boa qualidade é através de processos químicos basea-

dos em solução - precipitação. Um destes métodos para se obter pós puros, superfínos c

uniformes é o processo sol-gtl. Já em 1941, Ferenc Kôrõsy, na Hungria, usou esse método

na produção de vidros. Rustum Roy e colaboradores, na Universidade Estadual da Ptn-

dlvânia foram, no entanto, os pioneiros na utilização dessa técnica para produção de pós

finamente divididos e excepcionalmente homogêneos. Os materiais utilizados eram óxidos

de alumínio, magnésio, titânio, zircônio, germânio e outros.

0 método sol-gtl envolve a conversão de um sol (fluido com uma suspensão coloidal de

um sólido em um líquido) em um gel (dispersão coloidal semi-rígida de um sólido em um

Uquido). Num procedimento típico, um metal reage com um álcool para formar um alcóxido

metálico- A seguir, ágôa é adicionada para haver a hidrólise do alcóxido. Então o pH da

solução é ajustado e o material polimeriza formando o gel. O gel, que tem aproximadamente

a consistência de uma gelatina, é aquecido cuidadosamente a 200 — 500°C para remover o

líquido. Tal procedimento converte a dispersão coloidal cm um pó finamente dividido do

oxido metálico, cujo tamanho de partícula está na faixa de 0,003 a 0,1/im [Sa 84] [Ro 80].

Esse método pode produzir combinações de dois ou mais componentes, extremamente

homogêneas pois a mistura dos ingredientes se dá a nivel atômico, preferencialmente, em

um líquido do que no estado sólido.

Nos últimos anos, alguns cientistas têm explorado modos de fazer pós superfinos a partir

da fase vapor ao invés da líquida. Para vaporizar os materiais são usados raios laser, arcos

i de plasma e outras técnicas. Com esse método será possível obter-se pós ainda mais finos,

uniformes, e no caso de misturas, mais homogêneos.

2.2.3 Distribuição de tamanho de partícula

Na determinação de tamanho de partícula de um pó podem ser usados vários métodos.

! Alguns destes são apresentados a seguir [To 89].
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- Análise por peneiras, que utiliza várias peneiras superpostas com malhas sucessiva-

mente mais finas. Na classificação de uma mistura de partículas por este método obtemos:

R(x), que é a quantidade de material retido na malha e P(x), correspondente às partículas +

menores que a trama, onde R(x)+P(x)=volume total. Com estes dados podemos traçar

dois tipos de gráficos representativos da distribuição de tamanho de grãos.

A figura 2.1 apresenta as duas formas como são normalmente representadas as dis-

tribuições, não somente para este método, mas de maneira geral.

/

\

IS zs
x mm

Figura 2.1: Distribuição cumulativa (esquerda) e Distribuição de freqüência (direita).

-Análise por contagem direta, onde as partículas são diretamente contadas e classifi-

cada*- Esse método normalmente é muito penoso devido ao uso prolongado de microscópio.

-Análise por contagem indireta. Neste caso a distribuição é estudada em cima de ima-

gens que, digitalizadas, permitem a utilização de computadores para tal função. Já exbtem

fUtemas capazes de executar esta contagem automaticamente, porém, o custo deste equipa-

mento é extremamente alto.

Uma solução mais barata é o uso parcial do computador, onde as imagens dos contornos

de cada grão (fotos) são digitalizadas com o uso de mesas digitalizadoras e a distribuição é

então calculada em função das áreas determinadas pelos contornos fornecidos [To 89].

-Método de sedimentação. Neste processo o tamanho e distribuição são determinados

12



através da velocidade de queda das partículas num meio líquido e viscoso.

(2.1)

x - Tamanho de partícula

- . Densidade da partícula

pf. Densidade do líquido

b - Aceleração

h - Altura da coluna de líquido

t - Tempo de queda

tj. viscosidade

I FILTRD I

[SECAGEM

PESAGEMI

Figura 2.2: Análise de distribuição e tamanho de partícula pelo método de sedimentação
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.«Coulter Counter". Este é um aparelho que tem como principio de íuncionaiwnto, a

B U g e m de pulsos elétricos resultantes da passagem das partículas por um capilar entre

'. jojs eletrodos colocados em recipientes separados. *

ELETRODOS

-ELETROLITD

Figura 2.3: •Coulter Counter*

-Difraçáo de raíos-x. Através da medida de largura de Unha de raios-X, é possível se

obter o tamanho de grão de uma amostra pulverizada. Este processo, no entanto, c útil

.penas para partículas muito finas, na faixa de 0,01 a 1 jim. Uma fórmula simplificada para

obtenção deste parâmetro é [KA 74] [WAW 69]:

L = k\/{PcosO)

onde:

l . É a dimensão média do cristalito;

X - Comprimento de onda da radiação incidente;

t . Posição angular do pico analisado;

l - Largura a meia altura em radíanos (linha pura);

k • Constante aproximadamente igual a 1.

(2.2)
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Capítulo 3

Propriedades mecânicas de materiais cerâmicos

As propriedades mecânicas das cerâmicas, como para todos os demais materiais, são

determinadas tanto pelas ligações a nível atômico e estrutura cristalina (arranjo espacial

dos átomos), como pela distribuição de defeitos, poros e diferentes fases cristalográfícas

(microestrutura).

A nível atômico dois tipos de ligações são encontrados em materiais cerâmicos: ligações

iônicas e covalentes. Nas ligações iônicas alguns átomos (cátions) cedem elétrons a seus

vizinhos, ficando desta forma carregados positivamente, enquanto que os que recebem esses

elétrons (ânions) se carregam negativamente. As forças cletrostáticas resultantes desta

diferença de cargas é que promovem a ligação entre os átomos e a coesão do material. Nas

ligações covalentes, os elétrons são divididos de forma mais ou menos igual entre átomos

vizinhos. Embora as forças eletrostátícas entre os átomos adjacentes sejam menores que no

caso das ligações iônicas, as ligações covalentes sâo altamente direcionais, de maneira que

hi tuna grande resistência ao deslocamento de átomos. 0 material mais duro conhecido, o

diamante, é formado por átomos de carbono unidos por ligações covalentes.

Como podemos ver, em ambos os casos, as ligações entre os átomos em cerâmicas

lio muito fortes, o que torna difícil o seu deslocamento dentro do material, pelo menos em
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baixas temperaturas. De forma diferente, os metais se formam a partir de ligações metálicas,

onde os átomos compartilham de uma nuvem de elétrons espalhados. Tal configuração

permite que os átomos do material sejam mais facilmente deslocados, o que concede aos^

metais uma característica mais plástica [Bo 86].

Quanto à microestrutura observemos os óxidos cerâmicos, que correspondem ao maior

grupo dentro das cerâmicas. Seus representantes apresentam uma variada gama de mi-

croestruturas que vai desde os vidros, isotrópicos e densos, até tijolos, compostos por

mna mistura de fases cristalinas e vítreas, contendo grande quantidade de poros e trin-

cas. A compreensão da relação microestrutura - propriedades mecânicas depende, logica-

mente, da complexidade do material. Porém, trabalhos em sistemas simples como vidros,

nionocristais, policrístais puros têm nos permitido uma boa apreciação dos princípios

básicos do comportamento mecânico desses materiais.

As cerâmicas são materiais ditos frágeis pois, ao contrário dos metais, não podem sofrer

deformação plástica significativa à temperatura ambiente. Sua capacidade de absorver

energia, evitando a propagação de trincas (tenacidade, representada pela constante KJC

. vide seção 3.4), é muito baixa. 0 comportamento tensão - deformação destes materiais

é elástico por natureza, a tensão cresce linearmente com a, deformação até a tensão de,

ruptura, quando geralmente o material rompe catastroficamente, fig. 3.1.(a). Em altas

temperaturas vários mecanismos envolvendo escoamento plástico tornam-se importantes'

agindo contra a fragilidade. No entanto, existe uma escassez de bons dados experimentais

para materiais testados em altas temperaturas, levando-nos a uma compreensão ainda

restrita dos mecanismos inerentes às propriedades mecânicas em elevadas temperaturas e,

ou quando o material sofre processos de deformação complexos.

Neste capítulo discutiremos os vários aspectos relacionados à resistência de materiais

cerâmicos. Serão analisados, entre outros: a relação Resistência x Microestrutura, o prin-

cipal fator de fragilidade, as trincai, e os principais mecanismos utilizados para aumentar

% confiabilidade dos materiais cerâmicos. *
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FRATURA FRÁGIL

REG. ELÁSTICO

TENSÃO DE ESCOAMENTO

TENSÃO DB
RUPTURA

REG.PLÁSTICO

REG. ELÁSTICO

TENSÃO DE
ESCOAMENTO

l TENSAC
— RUPT

REG. PLÁSTICO

REG. ELÁSTICO

DEFORMAÇÃO

í-0 (b) (c)

Figura 3.1: Tipos de comportamento tensão - deformação, (a) Fratura frágil, típica das

cerâmicas, (b) Deformação plástica sem limite de proporcionalidade definido, ex: alumínio,

(c) Deformação plástica com limite de proporcionalidade bem definido, ex: aços com baixo

teor de carbono.

3.1 Resistência teórica

A resistência teórica, <rt, é um conceito útil pois define as propriedades básicas de um

material ideal. Muitos cálculos existem para substâncias puras, onde se assume que o

material não contém defeitos estruturais, como trincas, poros, deslocações ou contornos de

grão.

Basicamente, fratura pode ocorrer por mecanismos de clivagem na tração ou por ciza-

Ihamento. Para óxidos a resistência teórica à tração é maior que a resistência teórica ao

cizalhamento (para o A12O3 ~ 2,8 vezes)[Ke 66]. No entanto, sob condições de tração as

tensões tracionantes são pelo menos duas vezes maiores que as tensões cizalhantes, a razão

entre as duas tensões depende da orientação. Teoricamente, portanto, podemos dizer que

ai possibilidades de um material romper por clivagem ou cizalhamento são praticamente

iguais. Experimentalmente, porém, se observa que os materiais cerâmicos óxidos rompem

coir mais freqüência por mecanismos de clivagem, não sendo descartada a possibilidade de

tuna ruptura por cizalhamento [Da 69].

A curva tensão - deformação de um sólido perfeito tem a forma apresentada na fig.
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separação entre átomos (üto)

(i)

Figura 3.2: (i) Curva tensão - deformação de um sólido perfeito. A energia necessária para

separar dois planos paralelos (ii), Upt corresponde à área sob a curva (i). [Da 69]

3.2(i). 0 estágio linear inicial está relacionado com o módulo de Young, E. Num sólido

perfeito uma fratura pode ocorrer com igual possibilidade para qualquer um de uma série

de planos paralelos. A fig. 3.2(ii) mostra dois desses planos com separação a0. Quando

uma fratura ocorre, o trabalho realizado para separar esses planos, C/p, deve ser pelo menos

igual à energia de superfcie,7 , das duas novas faces da fratura.

(3-1)

Uf está relacionado com a área sob a curva tensão - deformação e segundo Kelly [Ke

06], para uma amostra com uma área de secção transversal unitária UF ~ 2<r7a0/E, temos:

&': at ~ (3.2)

Com o uso de valores apropriados de 7 e a0 temos ot ~ E/10
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3.2 Resistência real

Na realidade, a resistência dos materiais cerâmicos está bem abaixo da estimativa

teórica. As mais altas resistências observadas, por exemplo em whiskers de alumina estão

por volta de ~ E/100, e a grande maioria das cerâmicas têm resistência em torno de ~

B/1000. A razão para valores tão baixos está associada à presença de defeitos no material.

As cerâmicas muito mais que os metais são extremamente sensíveis à presença de trincas,

poros e impurezas.

A ação de defeitos pode ser abordada por dois pontos de vista. Por argumentos ter-

modinâmicos ou discutindo as concentrações de tensões. Para ilustrar estas duas consid-

erações observemos um exemplo:

Consideremos uma fenda de secção elíptica, com o eixo maior, (com comprimento 2c),

numa fina placa de material com espessura unitária, tracionada perpendicularmente à

direção correspondente ao maior eixo.

» • w

I I I

I I I

Figura 3.3: Fenda elíptica em uma placa

0 tratamento termodinâmico original, feito por Griffith em 1920, considera o balanço
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energia no instante em que inicia a fratura. A fenda não pode crescer a menos que

, energia elástica liberada pela amostra, mais o trabalho externo realizado, seja igual ou

maior que a energia de superfície do material, ou seja, quando:

- (dU/dA) > 7 (3.3)

onde A é a área da face da fratura. Neste caso A é igual a 4c (duas faces com comprimento

2c e largura unitária). Griffith mostrou que, para uma fenda estreita com extremidades

tfladas,-(dU/dA) era igual a xcap/2E, onde ffféa tensão de ruptura do material.

= 2E*f/wc (3.4)

Note-se que neste e na maioria dos casos práticos -(dU/dA) aumenta com o aumento
1 de c, o que significa dizer que uma vez iniciada a fratura, o rompimento catastrófico do

material é inevitável.

A segunda abordagem do problema considera a concentração de tensões na extremi-

| Jade da fenda. De acordo com a teoria elástica, pode-se mostrar que a tensão aplicada está

concentrada segundo um fator ~ 2yc/p [Ne 37], onde o problema é estimar p , o raio de cur-

vatura da ponta da fenda. É normal supor para materiais frágeis, que a ponta de uma trinca
j

*ja atomicamente fina, de onde p ~ a0. A fratura irá então ocorrer quando as tensões al-

cançarem a resistência teórica. Da equação 3.2 temos que, at ~ ^(Ef/do) ~ 2ajc^(c/ao),

ou:

o*. ~ E-r/ic (3.5)

Observa-se que entre as duas equações (3.4) e (3.5) existe uma diferença significativa,

ido Orowan [Or 55] a equação (3.4) representa melhor os critérios para fratura de

pjnateriais verdadeiramente frágeis. Estes critérios são:

t Ai tensões aplicadas, localmente na fenda, devem alcançar o valor da resistência teórica;

1% ainda deve haver energia suficiente para promover o crescimento da fenda;
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As equações apresentadas ate agora estão relacionadas a um estado plano de tensões. No

entanto, a equação (3.4) pode ser usada para condições de deformação plana pela inserção

do termo (1-f2), onde v é o modulo de Poisson. Para uma fenda em forma de unha sob

condições de deformação plana, a equação fica [Sa 46],

3.3 Resistência mecânica x Microestrutura

Da discussão anterior sobre, concentração de tensões em defeitos, pode-se ver que a

resistência mecânica dos óxidos cerâmicos é extremamente sensível à sua microestrutura

e abrange uma faixa que vai desde WN/m2 para alguns tijolos refratáríos até IQPN/rn2

«ara os melhores compactos policristalinos de alumina. O problema principal para a com-

preensão da resistência em materiais cerâmicos está em determinar os tipos de defeitos e

relaciona-los à microestrutura.

Ha tabela 3.1 estão listados os fatores, que têm influência na resistência dos materiais

cerâmicos. Os grupos 1 e 2 compreendem a caracterização convencional de um material,

e para materiais monofásicos estes devem prover informações suficientes. Para materiais

maltifásicos, os grupos 3 e 4 devem ser também considerados, porém, não é ainda comple-

tamente compreendido, o quanto dessa informação é relevante. E, finalmente, o grupo 5

contém alguns fatores externos.

Dentre todos fatores que influenciam a resistência, dois são de maior importância para

o estudo realizado.

porosidade em cerâmicas policristalinas

Os poros observados em cerâmicas policristalinas puras são tipicamente 10 vezes menores

que o tamanho de grão. Nesses materiais, a relação entre porosidade e resistência mecânica
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I
1. Propriedades inerentes ao material 1 Composição química

2 Densidade

3 Propriedades elásticas

4 Coeficiente de expansão térmica

2. Microestrutura convencional 1 Fases presentes

2 Distribuição de fases

3 Porosidade

4 Trincas

3. Propriedades físicas das

fases componentes

1 Propriedades elásticas

2 Coeficiente de expansão térmica

4. Interação entre fases ou

grãos

1 Físicas - devidas às diferenças

entre as propriedades elásticas e os

coeficientes de expansão térmica

2 Químicas natureza do contornos

5. Fatores externos 1 Condição superficial do material

2 Disposição do componente

3 Ambiente • atmosfera e temperatura

Tabela 3.1: Fatores que influenciam a resistência em materiais cerâmicos [Da 69].
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pode ser descrita razoavelmente pela expressão semi - empírica:

a = ffOexp(-6P) (3.7)

onde <ro é a resistência de um material sem poros, b é uma constante e P é a fração em ,

volume de porosidade. Essa relação foi derivada por Knudsen [Kn 59], que postulou que

a porosidade reduz a resistência em virtude da redução da área para aplicação de carga

dentro do material.

Contorno de grão em cerâmicas policristalinas

Para a maioria dos óxidos policrístalinos puros, a relação empírica entre tamanho de

pio {G) e resistência é dada por,

a = kG- (3.8)

onde kea são constantes [Ca 65]. E a constante a tem valor próximo de 0,5.

Claramente, contornos de grão são fontes de fragilidade. Do ponto de vista de energia,

a formação de trincas intergranulares é um processo relativamente simples. Kingery [Ki 54]

estimou, a partir de observações em contornos de grãos de A17OZ a altas temperaturas, que

a energia livre nestas regiões corresponde aproximadamente à metade da sua energia livre

de superfície. Considerando que durante a fratura intereristalina esta energia do contorno

de grão é utilizada, podemos supor, então, que a energia necessária para a clivagem na

fronteira de grãos é menor que a energia livre de superfície. Consequentemente, as fraturas

iotercristalinas requerem menor energia que aquelas no interior do grão. Felizmente uma

trinca raramente percorre distâncias muito maiores que a dimensão de um grão sem ter de

mudar drasticamente de direção ou ser forçada a atravessar um grão vizinho.

A formação de pequenas trincas nos contornos de grão não é, no entanto,dirctamcnte

jesponsável pelo rompimento de componentes. A verdadeira importância desses defeitos

«tá no fato de serem eles a fonte a partir da qual a trinca macroscópica se desenvolve.
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I.S.1 Trincas

Devido à natureza frágil dos materiais cerâmicos, o conhecimento dos processos de

formação e propagação de trincas, bem como dos principais métodos de detecção, é de

particular importância. Como já foi visto nas seções anteriores, a resistência mecânica de

materiais cerâmicos está intimamente relacionada ao tamanho e distribuição de defeitos.

formação

Existem basicamente 4 processos, pelos quais temos o aparecimento de trincas. O

primeiro deles é aquele causado por partículas abrasivas durante a produção do componente.

Exames fractográncos estabeleceram que dois tipos de trinca em particular são normalmente

decorrentes do deslocamento de partículas abrasivas sobre uma superfície. 0 primeiro e

mais sério, se forma embaixo da partícula, paralela à sua direção de deslocamento. As

trincas geradas desta maneira freqüentemente consistem de segmentos descontínuos, ou

de segmentos parcialmente sobrepostos, não sendo comum observar-se fendas contínuas de

comprimento significativo. 0 segundo tipo, menos severo, se forma perpendicularmente à

direção de movimento da partícula, aparentemente, devido a um fenômeno do tipo stick -

slip-

0 segundo processo causador de trincas é aquele devido às condições de serviço. Neste

caso alguns fatores importantes são, o impacto sobre o componente (devido ao manejo),

impacto de partículas decorrente da ingestão de pó pelo equipamento, e tensões locais de

contato na interface entre componentes ou resultantes da montagem. As tensões de contato

devido à interface entre componentes, por exemplo, são consideradas como as principais

causadoras de falhas em turbinas. Para solucionar tal situação uma saída é modificar o

projeto aumentando o número de contatos e distribuindo as tensões.

0 terceiro maior processo responsável pelo aparecimento de trincas é gerado por um

campo de tensões dentro do corpo do componente. Neste caso, ainda mais importante que

o gradiente de composição dentro do material são as tensões geradas entre fases crista-
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trincas transversais

trincas longitudinais

partícula abrasiva -

Figura 3.4: Ilustração esquemática de trincas introduzidas na superfície de um componente

cerâmico devido«ao contato deste com uma partícula abrasiva

lograficas diferentes.

Finalmente, o quarto fator formador de trincas está associado com os poros. É reco-

nhecido que poros de tamanho similar ou maiores que outras falhas são ,de fato, a causa

da fratura do material. Exames fractográficos mostram evidências de que as macrotrincas

responsáveis pela fratura de peças cerâmicas parlem dos poros, fig. 3.5. No caso de haver

dois ou mais poros suficientemente próximos para agir como uma fonte coletiva de fratura,

tÍ: O problema fica ainda mais complicado. Existem modelos que estudam esse tipo de fratura,

e podem ser encontrados nas referências [Ri 77] e [Ri 84].

t Detecção e caracterização

para detectar e caracterizar defeitos em materiais existem técnicas não destrutivas apli-

cadas antes da fratura, e aquelas efetuadas após o rompimento do material, por fractografia.

Os métodos não destrutivos compreendem uma série de ensaios tais como, técnicas

jadíográficas, métodos de absorção com o uso de líquidos penetrantes, ultra-som e análise da
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Figura 3.5: Exemplos de fraturas originadas a partir de 2 ou mais poros.

superfície dos componentes por microscopia eletrônica de varredura. Outros ensaios ainda

em desenvolvimento que podem ter bons resultados são as técnicas holográficas e algumas

técnicas acústicas. Todos estes métodos, no entanto, apresentam algumas limitações, não

tendo completamente confiáveis.

Já os métodos fractográficos (principalmente com o uso de microscopia eletrônica), rea-

lizados após a ruptura do material, têm sido a maior ferramenta na identificação dos agentes

causadores destas fraturas, (especialmente poros e trincas geradas durante o processo de

usinagem).

Com o uso da fractografia é possível um melhor entendimento da relação entre o defeito

original e os primeiros estágios do crescimento da trinca.

Propagação de trincas

Quando se analisa a propagação de trincas deve-se levar em consideração dois casos

em particular: 0 primeiro relativo ao crescimento lento, onde a trinca se desenvolve de

maneira estável, devido normalmente a condições ambientais, principalmente corrosão sob

tensão. E o segundo, quando a trinca se propaga rapidamente, de maneira catastrófica.

Para tratar essas duas situações de maneira analítica enfrentamos duas complicações: o

fato do material normalmente não ser perfeitamente isolrópico, e a existência, não de uma
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única trinca, mas geralmente de várias trincas agindo simultaneamente.

Quanto às condições ambientais que provocam o crescimento (relativamente muito lento)

de algumas trincas, podemos dizer que, embora muito da química envolvida no crescimento

da extremidade das fendas esteja sob estudo e apresente alguns progressos consideráveis,

existem ainda muitas dúvidas a serem esclarecidas. Por exemplo, uma vasta quantidade de

soluções químicas que podem levar a um aumento no crescimento de trincas e o grau em que

isto ocorre ainda são desconhecidas. 0 estudo deste problema (principalmente na corrosão

sob tensão) c fundamental pois nos permite estimar o tempo de vida útil de componentes,

mediante o conhecimento das tensões envolvidas.

Um problema adicional para a compreensão do fenômeno de propagação está nos dife-

rentes meios em que as trincas podem ocorrer: monocristais, materiais policristalinos, em

materiais multifásicos e em alguns materiais porosos. Crescentes evidências apontam para

o fato de que trincas de crescimento lento são preferencialmente intergranulares enquanto

que trincas de propagação rápida, catastrófica, se dão transgranularmente. O quanto desses
»

comportamentos se deve a fatores extrínsicos, como por exemplo, impurezas no contorno

de grão e quanto se deve a fatores intrínsicos, como o fato de a estrutura no contorno de

grão estar mais distorcida ou desordenada, é completamente desconhecido.

Ainda se tratando de trincas com crescimento lento devemos fazer uma última ob-

servação. Em materiais policristalinos é comum ocorrer do tamanho da trinca original ser

menor que o tamanho de grão. Neste caso o crescimento da fenda no estágio inicial é

controlado segundo a energia de fratura relativa a um monocristal que é substancialmente

inferior à energia relativa a um material policristalino. Por definição, energia de fratura

é aquela energia necessária para que uma fenda atomicamente fina se propague por uma

unidade de área. 0 processo de transição quando a trinca muda seu comportamento pas-

sando a atuar efetivamente como um processo controlado pela energia de fratura requerida

para um material policristalino, no entanto, ainda não é bem entendido.

0 segundo caso de interesse está no começo do rompimento catastrófico do material, ou
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Figura 3.6: Ilustração esquemátícada da transição da energia de fratura em função da razão

entre o tamanho de trinca e o tamanho de grão.

seja a transição entre o crescimento lento da trinca e sua propagação rápida. Esta transição

£ um dos aspectos determinantes no comportamento mecânico de materiais cerâmicos, e

para sua determinação contribuem uma série de fatores. Muitos desses fatores estão ligados

à energia de fratura que normalmente apresenta valores similares à energia de superfície,

(7). No entanto, é possível encontrar-se energias de fratura mais altas que 7, assim como

mais baixas [WMB 70],

Baseado nesse conceito tem sido proposto que a transição entre o crescimento lento da

trinca e sua propagação rápida está intimamente relacionada com a multiplicidade de planos

de baixa energia de fratura dentro da estrutura cristalina dos grãos, mas isto ainda não

está confirmado. Da mesma forma, em um material multifásico, o efeito causado quando

uma trinca se origina numa região rica na fase matriz e se propaga para dentro de outra

região com uma maior concentração de uma segunda fase precisa ser melhor estudado.

Assim, o momento em que a propagação catastrófica da trinca inicia, como a transição

ocorre e porque a propagação rápida se dá preferencialmente através dos grãos e não entre

' eles, são questões ainda não completamente elucidadas. *
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Como já foi dito, devido a sua baixa capacidade de impedir a propagação de trincas

(fragilidade = baixa tenacidade), os materiais cerâmicos ainda são evitados para muitas

aplicações em engenharia. Por isto, é fundamental o estudo dos fenômenos de formação

e propagação de trincas, bem como de mecanismos específicos capazes de tornar estes

materiais mecanicamente confiáveis.

3.4 Cerâmicas mecanicamente confiáveis

No desenvolvimento de cerâmicas mais confiáveis-mecanicamente podemos ter quatro

abordagens diferentes, como é mostrado na fig. 3.7, e discutido abaixo. A primeira e mais

antiga se refere ao aumento da resistência, que tem sido obtido com o uso de melhores

matérias primas e técnicas de processamento, com grãos muito finos e porosidade nula.

Alta pureza tem ajudado , no entanto, esta tem sido realmente importante na manutenção

da resistência em altas temperaturas.

0 aumento de resistência mecânica tem sido o maior fator para o crescente interesse

no uso de cerâmicas cm aplicações de alta tecnologia. Entretanto, embora o progresso

Desta área seja de grande utilidade, ele já deixou de ser o foco principal no contexto geral

de desenvolvimento. Uma das razões é o fato de a melhoria da resistência estar sendo

cada vez menor, fig. 3.8, e a outra é que, mesmo havendo uma redução estatística dos

problemas associados a componentes menos resistentes (extremidade inferior da curva de

distribuição), estes não são eliminados. De fato, aumentar a resistência média não significa

necessariamente melhorar os membros mais fracos na população de componentes.

A natureza estatística do comportamento frágil em cerâmicas leva a uma abordagem

estatística - probabilístíca do design de componentes. 0 conceito básico consiste em deter»

minar a distribuição da resistência dos componentes para uma dada aplicação, com sufi-

ciente precisão, de maneira que a probabilidade de falha esteja dentro de níveis aceitáveis.

Se esta probabilidade for muito alta, o design é modificado, e o material é desenvolvido ou
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Figura 3.7: Quatro abordagens possíveis para a obtenção de cerâmicas mecanicamente

confiáveis [Ri 84].

|5 trocado. Na prática, no entanto, duas precauções devem ser tomadas. A primeira, amostra-

gens constantes devem ser feitas a fim de se observar possíveis mudanças na distribuição

de resistência ao longo do tempo, ou devido à mudança de fornecedores de matéria prima.

Segundo, na prática, quase sempre é muito caro ou nem é possível realizar os testes nos

componentes, devido, por exemplo ao seu formato, e neste caso somente amostras do ma-

terial são testadas. Assim obtidos , os resultados não podem ser tidos como garantidos,

pois os defeitos em cerâmicas podem depender de uma boa quantidade de variáveis, que

não estariam sendo levadas em conta.

Além dessa questão dos testes em componentes ou em amostras do material, existem

«atros problemas inerentes ao processo estatístico - probabilístico. Um deles é que o método

0&o dá uma solução se a distribuição de resistência apresenta probabilidade de falha acima

de níveis aceitáveis nos limites de desenvolvimento de projeto e material. Outro problema
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Figura 3.8: Gráfico representativo do progresso obtido na resistência à temperatura am-

biente e tenacidade à fratura (Kjc) de materiais cerâmicos até 1980. São apresentados

também dois dos mais importantes mecanismos de tenacidade com suas respectivas re-

sistência e tenacidade à fratura. [Ri 84]

se refere à não validade do método se o material ou a população de defeitos muda com

a montagem do equipamento ou com o uso. E além desses, ainda existem outros, como

escolher o número adequado de testes (em função dos custos) para uma boa caracterização

da distribuição de resistência, como prever as mudanças de ambiente a que o componente

será submetido, além é claro do problema de como antever as falhas causadas quando as

tensões forem multiaxiais.

Devido às limitações do método estatístico - probabilístico, a truncagem da extremida-

de inferior da curva de distribuição de resistência se tornou o principal foco para obtenção

de cerâmicas mecanicamente confiáveis. Esse método visa identificar os componentes mais

fracos antes de seu uso evitando que falhem em serviço. Para isso faz uso dos métodos

apresentados a seguir.

0 primeiro e mais extensamente estudado, consiste num teste aplicado aos componentes,

que são carregados em condições semelhantes àquelas esperadas durante o uso. As tensões
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geradas durante este teste vão além daquelas esperadas e assim os componentes mais fracos

são eliminados. O quanto o material deve ser sobrecarregado durante a provação é deter-

minado pelo nível de confiabilidade, tempo de vida e pelas características de crescimento *

tensão - trinca. Este método, no entanto, apresenta algumas limitações, como a dificuldade

em reproduzir as tensões de serviço, a incerteza na extrapolação para o tempo de vida,

além de não fornecer nenhuma proteção contra trincas induzidas durante o serviço.

0 segundo método para truncagem da curva é através do uso de ensaios não destrutivos

para detecção de falhas no material, sendo então, os componentes defeituosos eliminados.

Para isto, é necessário que, tanto a presença das falhas , como sua severidade, sejam

determinados com alto grau de sucesso.

Um grande avanço tem sido observado nesta área de detecção de defeitos nos últimos

anos, no entanto, a variedade de trincas e as pequenas dimensões envolvidas (tipicamente 20

. 50 /im) fazem com que este método não tenha ainda a confiabilidade desejada. Além disso,

existe uma variedade de situações nas quais não sé pode ainda relacionar com segurança

uma falha detectada a uma determinada tensão de ruptura. Uma outra limitação desta

técnica é, de novo, no caso de se introduzir defeitos ou mudanças no material durante o

tempo de serviço. *

Finalmente, o mais recente caminho no desenvolvimento de cerâmicas com melhores

características mecânicas, tem sido especificamente o aperfeiçoamento de sua tenacidade

à fratura, representada pela constante Kic- Esta propriedade, dependente do material c

do processamento utilizado, corresponde ao valor crítico da intensidade de um campo de

tensões para o qual uma trinca se propaga instavelmente [CSP 78). Cerâmicas tenazes têm

atraído muito a atenção por causa do grande desenvolvimento conseguido nesta área, e

também devido aos novos fenômenos e regimes envolvidos. Tais mecanismos de tenacidade

tão capazes de incrementar a resistência a fratura, não apenas no caso de falhas geradas

durante o processo de produção, mas também contra aquelas induzidas durante a instalação
; e uso. Os mecanismos citados são melhor discriminados e discutidos a seguir.
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3.4.1 Mecanismos básicos de tenacidade em compósitos cerâmicos

A seguir são apresentados os mecanismos básicos de tenacidade em ordem decrescente

de ênfase para compósitos com fibras e crescente para compósitos formados com fases de

partículas.

Transferência de carga

Este primeiro mecanismo se refere à transferência das tensões da matriz para fibras com

alta resistência distribuídas ao longo da peça. O conceito fundamental deste mecanismo

está relacionado ao fato de termos fibras com módulo de Young (Ej) maior que a matriz

{Em)- Desta maneira, a tenacidade devida a transferência de carga normalmente aumenta

de acordo com a razão Ej/Em e com a fração em volume de fibras (V/). Por isso, resultados

significativos podem ser obtidos com baixa densidade de fibras em peças com baixo módulo

de Young, tais como*gesso, cimentos e materiais refratários.

Uma extensão do conceito de transferência de carga para cerâmicas mais refratárias,

ou sejam, aquelas que podem ser usadas a temperaturas de 1100°C ou mais por longos

períodos, é mais limitada. Em primeiro lugar, porque o módulo de Young da maioria

das matrizes cerâmicas refratárias tipicamente é muito próximo daqueles para as fibras

refratárias que poderiam ser usadas. E em segundo lugar, até aquelas poucas fibras, tais

como WC, que têm um maior módulo de Young a temperatura ambiente, provavelmente a-

presentam um considerável decréscimo de E e de resistência com o aumento de temperatura,

(maior até mesmo que o de muitas matrizes). No entanto, trabalhos recentes mostram que

resultados significativos podem ser obtidos com uma razão de Ej/Em relativamente baixa,

[Et/Em » 2).

0 uso de fibras distribuídas unidirecionalmente nos dá a maior tenacidade possível

para uma trinca se propagando perpendicularmente à direção das fibras. Entretanto, esta

distribuição não produz nenhum incremento à tenacidade do material quando a trinca se

propaga paralelamente à direção das fibras, podendo inclusive ocasionar o decréscimo da

mesma. Assim, para casos onde as tensões primárias não estão restritas a uma única
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direção, o uso de uma distribuição mais isotrópica das fibras pode ser mais eficiente para o

aumento da tenacidade do material.

Pré - tensionamento

Este conceito se baseia no tensionamento da matriz com fibras, numa analogia com o

sistema usado em concreto protendido. Apenas neste caso o pré-tensionamento da matriz

é buscado através da diferença entre os coeficientes de expansão térmica das fibras (ctj) e

da matriz (orm). Com <*/ > orm, durante a fase de resfriamento do processo as fibras ficam

tracionadas e a matriz comprimida. Estas tensões de compressão na matriz decrescem com

o cubo da distância da superfície da fibra. Assim, a obtenção de níveis de tensionamento

úteis, da ordem de « 350MPa(50.000psi), é possível desde que exista uma alta densidade

e uniformidade no espaçamento das fibras sob tensão.

(A) vista lateral
ftbr*

I •O
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|
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tens&o de compressão

na matriz '

(B)vi«U de topo
trinca pnlUrkt

Figura 3.9: Pré-tensionamento fibra-matriz

Este mecanismo não possui uma verificação apurada, e existem ainda muitas dúvidas.

Em particular, a questão de o quanto uma trinca na matriz pode ser "segura" pelas tensões

de compressão antes que a superposição das tensões de tração pré-existentes nas fibras e

» concentração das tensões aplicadas leve ao rompimento das fibras com o conseqüente

relaxamento das tensões de compressão da matriz, é ainda desconhecido.
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Impedimento da trinca

O terceiro mecanismo está relacionado ao uso de uma segunda fase que impeça a

propagação da trinca. O objetivo é deter as trincas, por exemplo, usando fios metálicos com

tenacidade suficiente para resistir à fratura e assim manter a peça unida. Entretanto, este

método requer fios dúteis, que não são suficientemente refratarios para muitos processos e

condições de uso. Da mesma forma, as fibras resistentes a oxidação, úteis a altas tempe-

raturas, normalmente são frágeis, não apresentando a tenacidade necessária à detenção da

fratura.

Menos extremo do que deter completamente a trinca é simplesmente ter na matriz

fibras ou partículas que sejam suficientemente mais difíceis de serem quebradas que a ma-

triz, impedindo assim, temporariamente, a propagação das trincas. Isto deve promover o

desvio da trinca por entre as partículas ou fibras até que ela encontre a condição crítica de

"escape", como proposto pelo modelo de linha de tensão de Lange [La 70]. Uma análise

mais detalhada foi feita subseqüentemente por Evans [Ev 72], incluindo o efeito do formato
0

de partículas e fibras. Note-se que neste modelo os melhores resultados são obtidos com

fibras alinhadas uniaxialmente, paralelas à principal tensão. No entanto, tais vantagens

desaparecem ou atuam negativamente com o aumento do ângulo entre fibras - tensão para

90°. Também é importante notar, que os melhores resultados apresentados por Evans não

são obtíveis na prática para muitas aplicações, porque a orientação mais favorável para um

determinado formato de fibras com trincas se propagando em uma direção é a orientação

menos favorável para trincas se propagando no mesmo plano porém em direção perpen-

dicular à anterior. Outra premissa para a obtenção de significante tenacidade devido ao

l efeito de linha de tensões é a necessidade de um espaçamento entre partículas expressiva-

mente menor que o tamanho da trinca. Por isto, em vista do tamanho típico de trincas em

cerâmicas de alta resistência (20 — 50/ÍTO), a obtenção de tenacidade por este mecanismo

requer uma alta densidade de pequenas fibras ou partículas.

Em contraste com o efeito altamente dírecional da linha de tensões com fibras dis-

tribuídas unídirecionalmente, as partículas promovem uma tenacidade quase que perfeita-
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mente isotrópica. No entanto o nível de tenacidade deve ser substancialmente menor, já que

as trincas podem freqüentemente se deslocar ao largo de algumas partículas. Um bom resul-

tado pode ser obtido ordenando uma distribuição de fibras curtas ou partículas alongadas 4

em número e espaço iguais para as três dimensões, com, por exemplo partículas não cúbicas

de zircônia parcialmente estabilizada (PSZ). Entre as partículas utilizadas como agentes de

tenacidade estão algumas cujo particular formato lhes confere especiais propriedades, tais

como os "whiskers" (já abandonados por questões de saúde) e os "platelets11.

Deflexâo ou multiplicação de trincas / "Fiber pullout"

Estes mecanismos estão não apenas intimamente relacionados entre si, mas também

apresentam uma ligação com outros processos, como o de microtríncas e o de impedimento

de trincas. Como os próprios nomes sugerem, o aumento de tenacidade é gerado pelo

desvio ou ramificação das trincas em função de sua interação com uma fase dispersa na

matriz, normalmente fibras (ou partículas alongadas). Esta interação pode se dar através

da deflexâo da trinca ao longo da interface fibra-matriz, que é parte do mecanismo de

"pullout" abordado mais adiante. (Em muitos casos é difícil distinguir entre a direta ra-

mificação da trinca ao longo da interface, e a ramificação pela interação com microtrincas,

geradas devido às tensões associadas à própria trinca). Uma segunda forma de se obter o *

fenômeno de deflexâo ou multiplicação, é através da bifurcação da fenda em duas outras

com direções diferentes contornando ou atravessando uma partícula ou fibra, de acordo "

com a orientação preferencial de superfícies de fratura (planos de divagem ou contornos

de grão). Este mecanismo pode, por isso, ser melhorado promovendo-se uma distribuição

orientada das fibras de acordo com os caminhos preferenciais de fratura.

O fenômeno de "pullout" nas fibras ou partículas alongadas é considerado particular-

mente importante em elevadas temperaturas. No entanto, o trabalho para separar as fibras

ou partículas fraturadas, através da interação da trinca com a interface fibra-matriz ("pull-

out") é conseguido a qualquer temperatura. Para que o efeito de "pullouf ocorra são

necessárias uma alta tenacidade da fibra quanto à fratura transversal ou uma fraca ligação
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entre as fibras (ou partículas) c a matriz. Entretanto, uma ligação muito fraca entre libras u

matriz pode resultar em um compósito sem resistência, e além disso o ganho de tenacidade

i limitado. Outro fator a ser considerado é a ocorrência de curvatura ou sujeição das fibras

(fios), o que pode aumentar significativamente o efeito de "pullout" compensando assim a

limitação no controle sobre a ligação entre fibras (ou partículas) e matriz.

vista lateral vista de topo

trinca- C
JO

propagação da trinca

Figura 3.10: Deflexão ou multiplicação de trincas

A eficácia deste mecanismo deve aumentar com o aumento da densidade de fibras, isto

é, em materiais com baixa densidade de fibras existe ampla possibilidade de finas trincas se

propagarem entre as fibras. Com a propagação da trinca ao longo das interfaces entre fibra

e matriz, acabam por se formar vazios em torno das fibras, e neste caso não há mais um

"•marramento" da trinca por parte das fibras. Tais limitações na tenacidade, considerando-

te individualmente as trincas nos leva novamente a exaltar a importância de se ter uma alta

densidade de fibras, de maneira a se ter um maior número de interfaces para a interação

trinca-fibra,

Microtrincas

O mecanismo de tenacidade por microtrincas, como o próprio nome diz, se utiliza de
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trincas muito finas espalhadas na matriz, que têm a função de promover a distribuição das

tensões na ponta da fenda que se propaga no material.

A geração de tais microtrincas, no entanto, não é um problema trivial. E reconhecido *

que a formação de trincas associada à incorporação de fibras ou partículas em uma matriz

cerâmica é dependente não apenas das diferenças das propriedades entre as duas fases, mas

também do tamanho das fibras e partículas. Entretanto, para o estudo de microtrincas,

somente as falhas provocadas pela diferenças entre propriedades da fase dispersa e matriz

são de interesse. As diferenças entre coeficientes de expansão térmica são a fonte mais

comum de tensões formadoras de microtrincas, no entanto, falhas devido a transformações

de fase também podem ser importantes, bem como diferenças no módulo de elasticidade,

embora neste caso, em escala muito menor.

No passado, a pré-existência de microtrincas geradas a partir das diferenças nas pro-

priedades, acima citadas, geralmente resultavam em peças fracas, de baixa resistência, pois

as microtrincas eram excessivamente grandes. No entanto, nos últimos anos, a geração de

trincas realmente finas, apenas na vizinhança da extremidade da fenda principal, (devi-

do à interação entre o campo de tensões associado à trinca e as tensões provenientes das

diferenças das propriedades entre matriz c fase dispersa), têm despertado grande intcrcs.se

sobre este mecanismo de tenacidade. Basicamente, as microtrincas agem provocando a

ramificação da trinca, que perde energia a medida que se divide, ate estancar a fratura.,

impedindo o rompimento catastrófico do material.

0 projeto de sistemas onde a formação de microtrincas ocorre apenas em regiões alta-

!' mente tensionadas pode ser um importante mecanismo para diminuir as limitações impostas

" (pelo excesso de microtrincas) à resistência do material. Ainda está por ser demonstrado,
: oo entanto, se na prática é possível controlar o tamanho e o espaçamento das microtrin-

cai o suficiente para realmente produzir compósitos com maior resistência que uma ma-

triz monofásica (Ri 81]. Em nosso trabalho estudamos a possibilidade de utilizar a fina

porosídade obtida pelo processo de altas pressões como mecanismo de tenacidade por mi-

crotrincas. Os poros extremamente pequenos e interligados podem agir como agentes de
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"toughening" distribuindo as tensões e impedindo a propagação de trincas.

trinca

trinca

Figura 3.11:,Exemplo do que ocorre por força do mecanismo de microtríncas.

0 aumento da energia de fratura requerida, com a incorporação deste sistema pode ser

estimado baseado na absorção de energia pelas microtríncas. Um modelo com as respecti-

vas expressões utilizadas para quantificar essa variação de energia pode ser encontrado na

ref. [Ri 81].

Transformação de fase

O sexto conceito, conhecido como fenômeno de "transformation toughening11 é um

mecanismo relativamente novo e muito promissor no campo dos mecanismos de tenacidade.

Neste processo uma fcse mais densa de um determinado material, retida metaestavelmente

na forma de precipitados ou como fase dispersa numa matriz, se transforma para a fase

estável pela ação dos campos de tensões associados às trincas. É importante que a trans-

formação não se dê espontaneamente, e para isto é fundamental o uso de partículas muito

finas. A transformação deve ser rápida e com grande deformação e aumento de volume, o

que promove uma grande dissipação de energia, detendo a trinca e evitando o rompimento

do material.
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ZTOJ MonocUnkâ

(A) (B)

trinei

O O O O O
• • • o o
• • • o o

• • • • o o
• o o o o o

ZrOz Tetngonal

Figura 3.12: (A) A região altamente tensionada em torno da trinca provoca a transformação

das partículas, ou precipitados (B).

Se existe uma suficiente histerese para a transformação, (por exemplo, devido à re-

laxaçâo parcial das tensões na matriz próximo às faces da trinca), uma zona transformada

é deixada ao longo da superfície da fratura gerada pela propagação da trinca. A energia

de deformação é então "aprisionada" na camada transformada da matriz, além de ser ab-

sorvida significante energia que de outra forma seria gasta na propagação da trinca. 0

modelamcnto para este mecanismo está sob estudo, e uma equação [Ri 81] que relaciona a

tenacidade de compósitos assim formados é:

2VjEcR(\AG\-AUf)inKc = [KQ + — j (3.9)

onde Kc e KQ representam respectivamente a tenacidade (/T/c) do compósito e da matriz,

v = módulo de Poisson, R = espessura da zona transformada, AG = variação de energia

livre durante a transformação, Al/ = energia de deformação associada à transformação, e

/ = é a fração de energia de deformação não aliviada pela transformação.

É importante notar também que o efeito deste mecanismo aumenta com o aumento do

número de partículas.

Não está estabelecido a qual faixa de velocidade a transformação induzida por trincas

deve pertencer para ser efetiva. De qualquer maneira, podemos tomar como válido que

a transformação deve ser do tipo martensítica (não difusiva) para que o mecanismo seja
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eficaz. Alem disso, c importante observar que a formação de microtrincas em torno dos

precipitados provavelmente propicia a transformação e reduz o "armazenamento" de energia

de deformação na matriz, limitando assim a eficácia do mecanismo.

0 fenômeno de "transformation toughening" tem sido observado em sistemas com finos

precipitados parcialmente estabilizados de ZrOj obtidos em processos de aquecimento ade-

quados , com o uso de aditivos estabilizantes, ou como mostra este trabalho através do uso

de altas pressões. É esperado que este fenômeno também ocorra com HfOi (quimicamente

semelhante à zircônia). Ambos materiais se transformam preferendalmente da estrutura

mais densa a altas temperaturas (tetragonal) para a menos densa (monoclínica). Este tipo

de transformação, no entanto, é extremamente incomum estando praticamente limitada

aos dois sistemas citados. Porém com o uso de altas pressões espera-se poder estender este

tipo de fenômeno a uma maior faixa de materiais, já que durante este processo obviamente

as transformações que se realizem serão no sentido de produzir estruturas mais densas.

Estas estruturas, se retidas metacstavelmente poderão atuar, assim como a zircônia [ZrO*

- PSZ), segundo o mecanismo de "transformation toughening".
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Capítulo 4

Pressão na sinterização

4.1 Introdução

í. Neste capítulo discutiremos a sinterização, com destaque principalmente para as varí-

[ antes do processo onde a pressão desempenhe papel mais relevante, e alguns aspectos

I teóricos do fenômeno, como a força motriz do sistema e a formação do pescoço.

Em apêndice é apresentada uma revisão mais- abrangente sobre o assunto, onde são

abordados diversos tópicos como os processos convencionais de sinterização com e sem

fase líquida, mecanismos de transporte de massa, aditivos e as limitações da teoria e com-

parações com a prática. A comprecnssão destes tópicos é importante na medida que ajuda

a esclarecer os mecanismos pelos quais a pressão atua no processo de sinterização.

Sintetização: Definição

Sinterização é definida convencionalmente como a "densificação de partículas de um pó

quando aquecido a altas temperaturas, sem fusão de nenhuma das fases (sinterização sem

fase líquida), ou apenas com uma quantidade limitada de fase líquida presente (sinlerizacão

com fase líquida)"[To 84]. Na tabela 4.1 são apresentados alguns exemplos dos casos citados.
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Sintetização sem. fase liquida

uma fast

AI,O3

MgO

ZrO7

CaO

CeO7

ThO7

multifésico

A17O3 +

MgO (aditivo)

A17)O3 + ZrOt

(= tenacidade)

Sintetização com

sem nações

Metal duro

(WC - Co)

BaTiO3 + TiO7

BaTiO3 + LiF

fase liquida

com nações

W - N i

Porcelana

Tabela 4.1: Exemplos típicos de sintetização sem e com fase líquida

0 processo

No processo convencional o pó é pré-compactado por métodos diversos (corpo verde), e

depois aquecido. Métodos alternativos e mais modernos, no entanto, se utilizam de procedi-

mentos diferentes. Este é o caso de processos como a compactação a quente (hot pressing)

e HIP (hot isostatic pressing), onde o pó é submetido à ação de pressão e temperatura

simultaneamente.

Além desses, existe ainda um processo onde o próprio conceito convencional de sin-

terizaçào fica comprometido, é o caso da sinterização a frio (baixas temperaturas), onde

pressões elevadas são as responsáveis pela densificação dos pós. Este e todos os processos

citados são melhor discutidos cm seções subsequentes.

Algvns problemas práticos

A obtenção de microestruturas definidas em determinados materiais só pode ser al-

cançada através do entendimento de alguns conceitos básicos da sinterização. De maneira

1 geral» não apenas a densidade, tamanho de grão e quantidade de uma segunda fase presente

devem ser controlados, mas também o encolhimento (shrinkage), o tamanho dos poros, e

*» posição desses poros (no contorno de grão ou no interior deste). As propriedades das

[cerâmicas, sejam elas destinadas a aplicações mecânicas, ópticas ou eletrônicas dependem
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desses fatores.
»

4.2 For^a motriz

A força motriz que promove a sinterização de um pó compactado é a redução de sua

energia de superfície. Para melhor compreensão da fisico-química envolvida podemos veri-

ficar o exemplo de duas gotas de um líquido. A tendência ao coalescimento das gotas, (na

ausência de filmes adsorvidos), quando em contato, é explicada em termos de energia de

superfície. Quando duas gotas esféricas de raio r formam uma única gota esférica, a área

total cai de 8*r3 para 6,35ffr3 e a energia superficial decresce na mesma proporção. Um

fato adicional, no entanto, deve ser levado em consideração: quando da formação da gota

única, cada uma das gotas originais sofre uma grande deformação e porções líquidas de

cada uma devem se deslocar para a formação da terceira. Isto é facilmente conseguido em

um líquido devido à ausência de rigidez. No entanto, quando duas partículas sólidas são

postas em contato, embora a energia de superfície das duas seja maior que a de uma única

formada a partir destas, o coalescimento não acontece (pelo menos não em tempos curtos).

Dois fatores básicos impedem a aglutinação: as partículas, geralmente irregulares, possuem

uma área de contato muito pequena, e também, a sua rigidez é apreciável. Estes fatores

produzem uma barreira energética tão grande que a coalescência é muito rara - isto só*

acontece quando os sólidos são excessivamente plásticos, muito próximos do estado líquido,

como acontece com as ceras. Na maioria dos casos é necessário o uso de fatores externos

como temperatura e pressão para vencer a barreira imposta pelas limitações citadas [Gr

51].

De qualquer maneira, no caso de não haver a presença de uma segunda fase líquida, a

equação a seguir é válida.

òkGsY = &Gsv + AGss - isv&Asv + fssAAss (4.1)

onde AGSY, AGsvtAGss representam a variação de energia de Gibbs de todo o sistema,

da superfície livre e do contorno de grão respectivamehte; fsv e fss * energia de superfície
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específica e a energia específica do contorno de grão e AAsv e AAss são a variação na área

de superfície e na área do contorno de grão.

' A sinterização ocorre se,

' AGSY < 0 (4.2)

De maneira geral, o decréscimo de Gsv (energia livre de superfície) é maior que o

aumento de Gss (energia livre de contorno de grão) nos primeiros estágios da sinterização.

' A área superficial da partícula decresce e a área do contorno do grão aumenta. Nos estágios
1 finais do processo, o decréscimo de Gsv pode ser difícil «rGss começa a cair devido a um

aumento médio do tamanho de grão (crescimento dos grãos).

I 4.3 Formação do pescoço

i *
| Como já foi dito antes, duas partículas em contato não formam um sistema em equilíbrio
i
K pois a energia livre superficial total não é mínima. Para haver, no entanto, a aglutinação é

I necessário transpor a barreira energética imposta pela alta rigidez do material e a pequena

(. • área de contato entre as partículas. Esta barreira pode ser vencida por efeito de pressão e

ou temperatura, sendo muito mais comum o uso desta última.

Colocadas em contato e aquecidas, as partículas de um pó tendem ao coalescimcnto.

Os espaços entre os grãos são gradualmente preenchidos, havendo a formação do pescoço

que é limitado por uma superfície côncava. Na figura 4.1 apresentamos o exemplo de fio

sobre placa do trabalho de Kuczynski [Ku 49], onde temos a formação d" duas superfícies

côncavas.

Tanto neste caso, como em partículas cerâmicas, a difusão atômica é a responsável

pela formação do pescoço. Considerando a teoria da difusão de vacâncias, temos que o

volume diretamente sob a superfície côncava contém uma concentração excessiva de vazios

em relação à concentração de equilíbrio Co. Esta diferença na concentração entre o volume

sob a superfície côncava do pescoço e as outras partes do sistema gera o gradiente de difusão

necessário para que haja o fluxo de átomos em direção à área do pescoço com conseqüente
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Figura 4.1: Representação esquemática da formação de pescoço entre um fio e uma placa.

preenchimento do mesmo.

Em termos de energia podemos avaliar o excesso de concentração de vazios como a

seguir: 0 aumento de energia livre do sistema, devido à dissolução de n vacâncias e-

levando a concentração de Co para Co + AC é nW7n(AC/Co) ou, se AC é pequeno,

nfc!T(AC/Co), onde K é a constante de Boltzmann e T é a temperatura de sinterizaçâo.

Ao mesmo tempo, entretanto, há um decréscimo de energia decorrente da diminuição da

pressão (y/p) sobre a área do pescoço, onde 7 corresponde à energia superficial do material

e p c o raio da concavídadc do pescoço. Este decréscimo de energia é aproximadamente

n&3(l/p) considerando o diâmetro das vacâncias igual ao diâmetro atômico 6. No equilíbrio

estas duas energias são iguais, o que resulta na seguinte expressão para o incremento de

concentração sob a área do pescoço

AC = (&i/kTp)C0. (4.3)

Esta excessiva concentração de vacâncias é que causa a difusão dos átomos das partes mais

internas do sistema para o pescoço. *
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4.4 Compactação a quente (Hot Pressing)

Como já foi dito, diferentemente do processo convencional, "hot pressing" não se carac-

teriza por uma pré-compactação e subsequente aquecimento. Aqui, pressão e temperatura

são aplicados simultaneamente e, ao contrário do caso anterior, a deformação plástica das

partículas passa a ser um fenômeno relevante. Além disso, o calor gerado durante o pro-

cesso torna o material mais plástico, o que somado à pressão promove uma maior fluência,

com conseqüente melhor rearranjo das partículas. A densificação neste caso é superior à

obtida no processo convencional.

Neste processo, acoplados a uma prensa temos os punções e a matriz que são confecciona-

dos utilizando diferentes materiais de acordo com as condições de pressão e temperatura

requeridas.

A grafita é um material muito usado para a fabricação de matrizes por possuir carac-
«

terísticas favoráveis para a compactação a quente, como, boa condutibilidade térmica e

elétrica c boa resitência a altas temperaturas. Quanto ao aquecimento, este pode ser feito

por condução (corrente direta através da matriz), por indução ou por resistência elétrica.

0 problema básico deste tipo de matriz é sua baixa capacidade de suportar pressão.

Matriz e punções de aço rápido (aço ferramenta de alta liga de tungstênio, molibdenio,

cromo, vanádio e cobalto) também são utilizados na compactação a quente. Embora este

material não suporte temperaturas tão elevadas quanto a grafita, sua capacidade de tra-

balhar sob pressão é muito maior.

Para pressões muito elevadas utiliza-se, então, as chamadas câmaras de alta pressão (ex:

Girdle e Belt, utilizadas em nossos experimentos) que são melhor discutidas no próximo

capítulo. De maneira geral, estas câmaras são constituídas de punções e matriz confec-

cionados em metal duro (carboneto de tungstênio) envolvidos por uma série de anéis de

proteção. Neste caso, porém, além dos punções e matriz se faz necessário o uso de um

conjunto transmissor de pressão, como mostra a figura 4.2 .

0 aquecimento neste caso se faz através da passagem de corrente por um tubo aquecedor,

(normalmente de grafita), que envolve a amostra. Assim como no aço rápido a temperatura
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isolador de pirofilite

. .. \ de grafite
pistao \

Figura 4.2: Câmara de alta pressão Belt e o conjunto transmissor de pressão

um fator limitantc neste tipo de câmara, no entanto este problema pode ser contornado

im um sistema de refrigeração que atinja os punções e matriz. Este tipo de sistema é

>ssível pois a temperatura não é gerada diretamente na matriz mas sim no tubo aquecedor,,

•
É importante notar, ainda em relação às matrizes, que o material usado na confecção das

tesmas não deve reagir ou contaminar de qualquer forma que seja o pó a ser compactado.

Os materiais sinterizados por este processo apresentam algumas características supe-

ores àqueles sinterizados em processo convencional, principalmente a densidade, que é

•sponsável por várias outras propriedades. A figura 4.3 apresenta um gráfico da variação

i, densidade de amostras de SiC com a pressão. Tais experimentos foram realizados por

adeau [Na 73] a temperatura de 2500°C e pressões de até 5Qkbar, utilizando o modelo de

imara mostrado na figura 4.2 .

48



Figura 4.3: Gráfico Densidade x Pressão para amostras de SiC compactadas a 2500°C em

uma câmara Belt de ajta pressão

4.5 Compactação isostática a quente (HIP - Hot Isostatic Press-

ing)

Esta técnica se diferencia da anterior por aplicar uma pressão isostática à massa de pó

durante a densificação. Desta maneira, podemos dizer que um componente assim proces-

sado apresenta iguais propriedades em todas as direções, não importando o tamanho ou

espessura da peça. Os componentes "HIPados" são extremamente densos e essencialmente

não apresentam porosidades, exibindo como resultado ótimas propriedades mecânicas.

Neste processo, como a pressão é aplicada por um gás, o material fica contido cm um

"container" fechado em vácuo. 0 container é, então, colocado dentro do forno que fica

dentro do vaso de pressão, figura 4.4 . 0 gás utilizado é inerte, normalmente argônio

ou hélio, e as pressões a que são sujeitados os materiais são da ordem de 2kbar com

temperaturas de até 2000°C.

Durante o processo, a temperatura combinada com a pressão intensa causam o colapso

dos vazios no material, permitindo a união das paredes desses vazios por difusão. A isosta-
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ticidade do sistema, além de proporcionar alta densidade também é responsável por uma

microestrutura homogênea livre de poros, trincas, segregações e outros defeitos internos.

-Tampa superior t

Estrutura (monolítica)

-Selo

Peça a ser "Hipada"

Isolamento térmico

Elemento aquecedor

Tampa inferior

Figura 4.4: Desenho esquemático de um equipamento de HIP

Embora a "HIPagem" seja um processo caro, seus resultados compensam os custos.

Estas vantagens incluem:

1. A confecção de peças com formatos complexos (próximos das dimensões finais) re-

duzindo a necessidade de usinagem e a perda de material;

2. Obtenção de alta densidade;

3. Por este método obtem-se maiores pressões e temperaturas para peças grandes do

que no processo simples de compactação a quente (Hot Pressing);

4. 0 controle dentro de tolerâncias estreitas de temperatura e atmosfera proporcionam

microestrutura^ mais homogêneas;

5. Taxas de aquecimento e resfriamento controladas permitem um perfeito tratamento

das peças. *
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4.5.1 HIP - Métodos e Aplicações

• Existem hoje três métodos básicos para o processamento de pós com HIP:

- Consolidação de pós por "HIPagem" (com "container")

0 pó devidamente misturado é colocado num "container" (de metal, cerâmica ou vidro)

preenchendo devidamente todos os espaços. 0 "container" é então evacuado, selado <.

levado ao vaso de pressão.

Maiores aplicações:

• Consolidação de pós de superligas (metais), usadas especialmente em aeronaves a jato

e em aplicações aeroespaciais;

• Consolidação de pós de metais para ferramentas;

• Consolidação de pós de titânio, molibdênio, tungstênio, etc;

m

• O processo para pós cerâmicos é similar exceto que este deve ser pré-compactado e
i

) depois encapsulado em vidro ou recoberto para a densificação no HIP.

. Sintetização + HIP em proetssos separados (sem "container")

Este método permite a "HIPagem" de compactos metálicos e cerâmicos sem o uso

de "containers". 0 pó é pré-compactado, sinterizado, resfriado e então "HlPado" em

• estágios separados. Para que o processo seja bem sucedido, as peças sinterizadas devem ter

aproximadamente 90 - 95% da densidade teórica e não podem apresentar poros conectados

com a superfície.

Maiores aplicações:

• Densificação de compactos de carboneto de tungstênio para peças que sofrem desgas-

te;

• Densificação de peças cerâmicas para várias aplicações (ferramentas de corte, com-

ponentes de motores, turbinas, etc).
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. "Sinttrhiping" (Sistema combinado)

Este método é relativamente novo mas apresenta algumas semelhanças com o anterior

de sinterização + HIP, exceto pelo fato de a sinterização e a "HIPagem" serem no mesmo,

forno. Este sistema elimina estágios extras, tornando-se economicamente mais efetivo que

o processo de HIP convencional, para certas situações.

0 processo de "sinterhiping" se desenvolve com a sinterização das peças e subsequente

aplicação de pressão (para a obtenção da densidade teórica).

No processo convencional, através do controle de tempo, temperatura e atmosfera, é

obtida uma densidade parcial da peça, naturalmente com alguma porosidade residual. O

método "sinterhiping" com um único forno/vaso de pressão permite a imediata aplicação

de pressão ao fim do processo de sinterização. Isto elimina um adicional manuseio da peça,

variação de temperatura e possível contaminação do produto.

Figura 4.5: Ciclo de temperatura e pressão durante o processo de "Sinterhiping".

No estágio de "HlPagem" do processo, a densíficação se dá devido ao controle de três

parâmetros principais; pressão, temperatura e tempo. E os mecanismos de densificação têm

sido definidos por deformação plástica, fluêncía em alta temperatura e difusão atômica.

Algumas experiências têm mostrado que certos materiais sinterizados com fase líquida
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podem ser completamente compactados (densi ficados) a baixas pressões durante curtos

períodos de tempo. Em contraste com esta situação a sinterização sem fase líquida nor-

malmente requer altas pressões e longos períodos para uma densificação bem sucedida.

0 objetivo deste sistema é tornar economicamente mais viável a densificação de peças

para próximo da densidade teórica. Porém para a construção de um equipamento capaz de

cumprir com todas exigências de projeto é necessário determinar previamente os seguintes

parâmetros:

1. Estabelecer parâmetros relativos às condições, de vácuo ou pressões parciais / tem-

peratura / tempo para a sinterização;

2. Estabelecer as máximas pressões / temperaturas / e tempo para a "HlPagem".

4.6 Sinterização a frio (sob altas pressões)

0 estudo de sinterização em baixas temperaturas é bastante novo e, como já foi dito, se

dá de maneira alternativa ao processo convencional. Aqui, o agente ativador da força motriz

da sinterização não é a temperatura mas sim a pressão. Em função disso, neste processo

são levados em consideração alguns mecanismos normalmemnte desprezados em outros

casos. Fenômenos de adesão, deformação plástica de partículas e "spikes" (pulsos locais

de temperatura gerados durante a compactação) são importantes agentes de sinterização a

frio. Os materiais produzidos por este método apresentam uma elevada densidade, o que

indica um alto grau de compactação. A tabela 4.2 apresenta um quadro comparativo de

fórmulas desenvolvidas por vários autores para a análise da dependência da porosidade com

a pressão de compactação.

Os processos de difusão no caso da sinterização a frio são mais discretos que nos ca-

sos anteriores (com temperatura) e até discutíveis. Sua atuação na sinterização a frio é

mais restrita, superficial, e se dá preferencialmente nos contornos de grão. Uma consi-

deração, entretanto, deve ser feita: alguns trabalhos realizados na compactação de certos

materiais a frio tem mostrado que durante este processo podem ocorrer pulsos de tempe-
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Autor ano fórmula material investigado

Walker

Balshin

1923

1938

A-BlnP

Sais e pó de chumbo

Pós metálicos e cerâmicos

Balshin

Smith

1948

1948

Pós metálicos e cerâmicos

Sem dados experimentais

Shapiro 1947

Konopicky

Torre

Heckel

1948

1948

1961 U = UFc-Bt'KP

Cooper e Eaton 1962 Uo-U =

Shapiro 1963 U-

Burr e 1962 1 - U =

Donachie

Pós de brometo de prata

Pós de ferro, aço, quartzo

Modelo da esfera oca

Pós de ferro, aço, níquel,

tungstênio e grafite

Ballhausen

Nikolaev

1951

1962

U = Vr
~ l-All-Vp)P
i-U = c-(C/a,)P

Pós de ferro e cobre

Pós de alumínio, cobre,

ferro e aço

Pós de alumina

Pós de alumínio

Pós de cobre:/i, ji e

funções indefinidas.

Tabela 4.2: Fórmulas propostas por diversos autores descrevendo processos de compactação

de pós. U= porosidade do compacto à pressão P; Uf= porosidade do pó solto com matriz

cheia; Uo= porosidade extrapolada para pressão zero; <7K, ̂ O= tensões de escoamento; 71=

densidade teórica; A, B, C, K, Ki, K2, au o2= constantes.[Ha 66]
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ratura cm determinados pontos da amostra. Estes pulsos têm tempo de vida muito curto

e geralmente aparecem nos pontos de contato entre as partículas. Também as dcslocações,

geradas (juntamente com defeitos pontuais) durante a compressão, podem promover estes

focos locais de temperatura, mas normalmente a taxa de dissipação de energia neste caso

é muito alta tornando o fator de aquecimento local devido a deslocações insignificante.

Bridgman [Br 36] estudando os fenômenos de cizalhamento em sólidos a altas pressões ob-

servou que em alguns materiais (termicamente sensíveis), tais como explosivos secundários,

ocorreram mudanças irreversíveis na fase sólida sem qualquer detonação. Deevi [De 87]

para comprovar o fenômeno dos pulsos fez experiências com dois compostos: perdorato

de amônio (NH4CIO4) e perdorato de potissio(KCl04) misturados em várias proporções

e pressionados. Foram observados pontos locais com fusão de partículas devido provavel-

mente aos pulsos de temperatura. Considerando, então o caso de sinterização de cerâmicas

ponderamos que tais pulsos poderiam facilitar a interdifusão entre as partículas.

Além disso na sinterização sob pressão, também um outro mecanismo de ligação deve ser

levado em consideração: as forças de adesão [Ke 88]. Tais forças, normalmente ignoradas,

têm importante papel neste tipo de sinterização. Este fenômeno pouco estudado e nor-

malmente melhor compreendido para líquidos pode ser melhor entendido através da iden-

tificação das diferenças existentes para o fenômeno, considerando-se os dois meios (sólido

- sólido e líquido). 0 primeiro aspecto diz respeito ao contato, figura 4.6(a). Líquidos,

quando em contato, imediatamente interagem a nível molecular, enquanto que os sólidos

não, (sua superfície irregular dificulta a aproximação). 0 segundo ponto está na dificuldade

em definir a capacidade de adesão de uma superfície. Para líquidos isto é fácil de determinar

através da tensão superficial, que pode ser medida deformando-se a superfície do líquido.

No entanto, medir a propriedade equivalente para sólidos tem se mostrado um problema de

difícil solução, figura 4.6(b). E finalmente existe a questão da condição de equilíbrio para

o contato. Os líquidos são tão móveis que o equilíbrio é quase que imediatamente obtido,

figura 4.6(c). Mas os sólidos dificilmente encontram o equilíbrio rapidamente.

0 princípio básico da adesão sólido-sólido é que todos os sólidos aderem entre si se suas
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liquido

solido

o) b)

O

c)

Figura 4.6: Três problemas básicos da adesão: (a) sólidos normalmente não fazem bom

contato, devido à rugosidade das superfícies; (b) a deformação nos sólidos é dominada

pela elasticidade, não pela energia de superfície; (c) o contato entre sólidos não alcança

rapidamente o equilíbrio.

superfícies são suficientemente lisas e livres de contaminação. No entanto, esta condição

não é tão simples de ser satisfeita quanto parece. A razão para este senão é a estreita faixa

de distâncias onde as forças de atração são efetivas (tabela 4.3). As forças físicas e químicas

entre átomos se apresentam na faixa de poucos nanometros. Comparando esta faixa com

a rugosidade de uma superfície altamente polida, cerca de 100 nm, torna-se claro porque

normalmente não se observa a adesão na quase totalidade dos objetos de uso diário.

A seguir são apresentados alguns casos particulares, para os quais se observa uma maior

adesão:

• Sólidos macios normalmente têm maior aderência pois sua rugosidade é moldável,

permitindo um melhor contato entre as superfícies.

• Superfícies altamente polidas também possuem boa adesão, pois assim não há im-

pedimento quanto ao contato.
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Faixa Energia de ligação Trabalho termodinâmico

Tipo (nra) Exemplo (KJmol~l) de adesão

Química

Covalente

Metálica

Física

Iônica

Van der Waals

0,2

0,5

2

10

C-C

Au-Au

Na-Cl

Ar-Ar

607

221

. 410

4J

10

3

Tabela 4.3: Forças físicas~e químicas causadoras da adesão [Ke

• Partículas finas e fifiras possuem também boa adesão devido à grande área de contato

observada neste caso. Até mesmo as partículas cerâmicas mais duras e rígidas aderem

umas às outras quando menores que 1/tm (em diâmetro).

Considerando duas superfícies suficientemente lisas postas em contato (por exemplo: 2

cilindros de mica) é possível medir-se as forças de atração e a separação entre as superfícies

permitindo assim que se plote uma curva adesão/separação, figura 4.7. O resultado nos dá

* seguinte equação:

F = AD/I2z2 (4.4)

onde F é a força, D o diâmetro dos cilindros, z a distância entre as superfícies eAa, constante

de Hamaker (2,2il O"20). Tais forças, relativamente fracas, são chamadas de forças de Van

der Waals.

Durante a aproximação das superfícies existe um momento em que o rápido aumento

da atração entre as superfícies supera a restrição elástica imposta por alguns pontos e as

superfícies subitamente se aderem.
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separação nm

5 10

-A

-5

-F.-AD/12Z2

Figura 4.7: Medição direta das forças de atração exercidas nos cilindros de mica devido às

forças de Van der Waals

Ainda considerando o caso particular para os dois cilindros de mica, observou-se que

a uma determinada distância entre superfícies, cerca de 1,5 nm, os cilindros começavam a

se deformar limitando neste ponto a aproximação. Por causa disto, forças mais elevadas

como a iônica e as forças de natureza química não puderam atuar. No caso da sinterização

a altas pressões, com a deformação plástica provocada, é provável que o "gap" entre as

partículas seja inferior às distâncias citadas na tabela 4.3, o que permite que qualquer das

forças em questão possa atuar.

O equipamento utilizado neste processo é similar àquele rapidamente descrito na seção

4.4 (Hot Pressing), porém, as pressões aqui utilizadas são substancialmente maiores.a
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Capítulo 5

Técnicas de alta pressão

Utilizadas neste trabalho na sinterização de pós cerâmicos, as técnicas de alta pressão

têm ainda várias outras aplicações. A pressão é uma ferramenta poderosa no estudo de

| diversas propriedades físicas de sólidos em termos de distância entre átomos, pois permite

a variação deste parâmetro de forma direta, pura e controlável. Além disso, viabiliza a
1 síntese de fases não acessíveis em processos convencionais.

Utilizaremos neste trabalho a unidade de pressão bar que eqüivale a IO5 Pa, 14,5

psi ou aproximadamente 1 atm. Quanto ao teimo "alta pressão", não existe ainda uma

padronização. Para alguns, pressões da ordem de 15 bares já são chamadas de altas, para

outros o termo "alta pressão" representa pressões acima de 7 ou 10 kbar. Neste trabalho

consideramos pressões acima de 10 kbar dentro da faixa de "altas pressões".

As pressões são geradas em câmaras projetadas para este fim, montadas normalmente

em prensas hidráulicas de alta capacidade. Neste capítulo abordaremos, além dos tipos de

câmara de maior interesse, alguns outros aspectos importantes como o meio transmissor de

pressão e calibração.

5.1 Meios de transmissão de pressão

Altas pressões são normalmente geradas pela aplicação de uma força uniaxial a um meio

transmissor de pressão onde está confinado o material a ser processado. Embora a escolha
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desse meio dependa fortemente do tipo de equipamento a ser usado, as características

básicas requeridas são sempre as mesmas. O meio deve transformar a força uniaxialmente

aplicada em uma pressão uniforme sobre a amostra.

A seguir apresentamos uma lista de propriedades a que um meio transmissor de pressão

ideal deve atender:

1. Nenhuma resistência ao cizalhamento;

2. Quimicamente inerte;

3. Nenhuma penetração na amostra ou nos materiais utilizados na construção do equipa-

mento de alta pressão;

4. Incomprcssível;

5. Facilmente manuseado (inclusive não-tóxico, não-inflamável e de odor não agressivo);

6. Facilmente montado dentro do equipamento de alta pressão;

7. De baixo custo e facilmente obtível;

Não existe, é claro , nenhum material que preencha todos estes requisitos. A escolha*

então é feita pesando-se todos os fatores para cada caso em particular.

Dentro das possibilidades encontramos representantes dos três estados da matéria. A*

seguir apresentamos cada caso separadamente com suas vantagens e desvantagens.

Ü-

Gascs

A vantagem de se usar um meio gasoso na transmissão de pressão está na sua baixíssima

\ viscosidade. Esta propriedade, no entanto, vai se perdendo à medida que o meio se condensa

e mais adiante solidifica.

Claramente, portanto, o uso de gases em processos de alta pressão a baixa temperatura

é severamente limitado. Entretanto para processos de'até 5 kbar (0,5 GPa) a temperatura
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ambiente, existe uma larga faixa de escolha. Os gases mais usados, devido às suas boas ca-

racterísticas e baixo custo, são o nitrogênio, o argônio e o hélio. Neônio e kriptônio também

são bons meios transmissores, mas relativamente caros. Deve-se salientar, no entanto, que

alguns'gases como o hélio (já na forma líquida) podem ser utilizados em pressões muito

elevadas como mostra a tabela 5.1.

Líquidos

Geralmente um meio líquido oferece transmissão depressão eficiente e uma boa perfor-

mance quanto às propriedades citadas nos itens 4, 5 e 6 (incompressibilidade, fácil manuseio

e fácil montagem do conjunto). Por esta razão, sistemas utilizando meios de transmissão

líquidos são usualmente menores, menos complexos, mais confiáveis e seguros que sistemas

com meios gasosos.

Tipicamente a variação de volume neste caso é muito pequena, no entanto, deve-se

tomar cuidado quando líquidos mais compressíveis são usados.

Quanto ao problema de solidificação, existe uma razoável faixa de líquidos utilizáveis

à temperatura ambiente em pressões de 20 kbar (2,0 GPa) ou mais. Muitos líquidos e

particularmente misturas de 2 ou mais líquidos não cristalizam repentinamente com o

incremento de pressão. Ao invés disso eles se tornam mais viscosos e eventualmente se

transformam em uma fase "vítrea". Este comportamento torna difícil a determinação da

pressão de solidificação, mas é muito útil para estender a faixa de pressão em que o líquido

pode ser usado como meio transmissor de pressão.

A tabela 5.1 apresenta alguns líquidos utilizados como meio de transmissão de pressão

com suas pressões limite.

Sólidos

Em comparação com os outros meios, os sólidos só perdem realmente devido à sua alta

resistência ao cizalharnento. Infelizmente esta propriedade é fundamental para a obtenção

de uma pressão isostática na amostra.
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Meio Transmissor

de Pressão

Shell Tellus 27

óleo de rícino + 10% de

de álcool metílico

Óleo de rícino + 20% de

de álcool metílico

Fluido de freio Mobil 46

Varsol

Varsol + 10 % de nafta

Glicerina + 25 % de etileno

glicol

Pentano + 50% de álcool

isoanílico

Metanohetanol (4:1)

Metanol:etanol:água (16:3:1)

He

Ne

Ar

N7

Pressão de

congelamento

(kbar)

5,20

10,3

11,4

13,8

17,0

20,0

26,0

«50,0

104,0

145,0

118,0

47

12

24

Faixa de pressão

com comportamento

quase hidrostático

(kbar)

-

-

-

-

-

-

-

-

~200
- 2 0 0

>600

160

90

130

Ref.

[BS 75]

(BS 75]

[BS 75]

(BS 75]

(BS 75]

(WL 72]

(BS 75]

[PBB 73]

(FPB+ 81]

(BM 75]

(BM 75]

[BM 75]

[LEJ+ 79]

Tabela 5.1: Alguns meios transmissores (líquidos e gases) e suas faixas de pressão de

interesse a temperatura ambiente.
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Para amenizar este problema da hidrostaticidade, sólidos muito macios são usados como

meio transmissor, entre eles podemos citar o nitreto de boro hexagonal, talco, índio e cloreto

de sódio. Neste caso teremos então pressões quase-hidrostáticas.

É importante notar ainda, que embora a hidrostaticidade seja um fator importante, não

é fundamental para muitos processos. A síntese de diamante, assim como sua sinterização

(mesmo caso para o nitreto de boro cúbico) podem ser obtidas em um sistema quase-

bidrostático.

Meio

Gii

Liquido

Sólido

Resistência
ao cizalhamento

virtualmente

perfeito
Muito bom

Muito ruim

Inércia
qftniea

t

1
•

t

Efeitos de
penetração

Podem «er
considerais

Normalmente
baixoa

Praticamente

(muito alta) (mas melhor qne inexistentes

Cotnpressi-
bilidade

Muito
alta

Boa

Muito boa

Manuseio

Razoável

Bom

Muito bom

Montagem

Pode ter
difícil

Normalmente
íicil

Normalmente

morto fiei!

Custo e
tisponibilkbde

7

Normalmente

bons
Normalmente

bons

em gases ou

líquidos

equivalentes)

Tabela 5.2: Propriedades principais de transmissores de pressão gasosos, líquidos e

sólidos, t iiidica que esta propriedade é tão variável que sua generalização não é possível

5.2 Mecan ismos de a l ta pressão

Nesta seção vamos analisar resumidamente os principais sistemas utilizados na produção

de altas pressões. Dentre eles os sistemas Pistão - Cilindro, Bigornas de Bridgman, DAC e

as câmaras Girdle e Belt de alta pressão. Não serão aqui discutidos sistemas de múltiplas

bigornas dado o fato de este tipo de equipamento ser muito específico e nunca utilizado em

nosso laboratório.
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5.2.1 Sistema Pistão - Cilindro

Esta é a configuração mais simples para a obtenção de altas pressões, que podem al-

cançar neste caso até ~ 40 kbar. Para isso é necessário, no entanto, redobrado cuidaBo

quanto ao projeto e materiais utilizados na construção do equipamento. Os pistões re-

querem suportes laterais e o cilindro normalmente é confeccionado de anéis concêntricos,

que montados com pequena interferência, formam um conjunto pré-tensionado (a com-

pressão), extremamente resistente. Este tipo de montagem é bastante difundido em equipa-

mentos de alta pressão, sendo usado praticamente em todos sistemas, como poderemos

observar nos próximos mecanismos.

Além disso, os pistões devem ser muito bem ajustados ao cilindro e as superfícies que

entram en contato direto muito bem polidas, a fim de reduzir ao máximo o atrito.

O princípio empregado para atingir as altas pressões por este método é muito simples.

0 material a ser processado é colocado dentro do cilindro juntamente com um fluido (meio

transmissor) e a seguir é pressionado por um pistão de sccção transversal de área A, (figura

5.1). A pressão P obtida deste modo será igual a F/A, onde F é a força aplicada sobre o

pistão subtraída da força de atrito com as paredes.

F

Figura 5.1: Vista em corte de um sistema Pistão - Cilindro
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5.2.2 Bigornas de Bridgman

Neste mecanismo o conceito pistão - cilindro é abandonado completamente. O design

básico deste tipo de equipamento pode ser visto na figura 5.2.

Os cones truncados (bigornas) de carboneto de tungstênio sinterizado são suportados

por vários anéis de aço montados com interferência. A amostra, contida dentro de um

conjunto formado por uma gaxeta (em forma de disco) e um meio transmissor é colocada

entre as bigornas . 0 meio transmissor neste caso é sólido.

As pressões obtidas por este tipo de mecanismo podem alcançar valores superiores a 200

kbar. Entretanto, para amostras telativamente;randes (próximas às dimensões da secção

trancada do cone) a pressão aplicada não é homogênea.

O disco, comprimido entre as bigornas, deforma-se de tal forma que a homogeneidade

da pressão fica comprometida. No centro da câmara a pressão geralmente se mantém alta,

mas nas bordas ela pode cair a poucos bares (até 1 bar). Podemos supor que a força que

mantém a pressão interna é devida ao atrito do disco com as bigornas, quanto menos escoar

a gaxeta mais alta a pressão se mantém. No entanto, o escoamento também é função do

atrito interno do disco, de modo que, sempre que a pressão provocada pelos cones for maior

que a tensão de cizalhamento da gaxeta, ela escoa. Este comportamento se estende até que

se encontre uma condição de equilíbrio. 0 material mais empregado na confecção desses

discos (gaxctas) c a pirofilite (AIÁSÍ&02Q{0H)A), que com seu alto atrito interno se adapta

perfeitamente para esta aplicação.

5.2.3 Câmara de alta pressão tipo DAC - (Diamond anvil cell)

Nesta técnica temos um sistema de bigornas, onde estas são formadas por dois dia»

mantes. O princípio básico deste sistema é muito simples. Uma amostra colocada entre

as faces planas das duas bigornas (fig. 5.3) é submetida à pressão quando uma força é

aplicada no sentido de empurrar um diamante contra o outro. As pressões obtidas por este

processo podem chegar à ordem de alguns megabares, pois o diamante apresenta dureza

elevadíssima (a maior até hoje conhecida).
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carboneto de tungstemo

Figura 5.2: Equipamento tipo Bigornas de Bridgman

Como mostra a figura 5.3, a amostra sofre a ação da pressão através de um meio

transmissor, normalmente líquido (pressão hidrostática), num conjunto que inclui também

uma gaxeta metálica [Va 65].

Para a calibração do sistema, uma forma bastante eficiente é a utilização da técnica de

fluorescência do rubi, aproveitando a janela óptica oferecida pelo diamante [BBP 73]. Da*

mesma forma, por essa janela podem ser feitas também medidas para análise durante o

processo. Entre as medidas possíveis de serem realizadas podemos citar as análises ópticas

por absorção e reflexão, difração de raíos-X e espectroscopia Raman.

Embora esta seja uma técnica relativamente simples, existem variações do sistema DAC

no que concerne as diferentes maneiras de se promover a geração da força e quanto 'as

diferentes formas de alinhamento das bigornas. Desta maneira, existem basicamente 5

tipos de câmara DAC, como pode ser visto em [Ja 83]. Como nota final, é importante

salientar que este tipo de câmara, em qualquer versão possível, só trabalha com amostras

muito pequenas, limitando assim seu campo de aplicarão.
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Diamante

Câmara pan amostra

Gaxrta metálica

Diamante inferior

Figura 5.3: Configuração das bigornas (diamantes), com uma gaxeta de metal para o

[1 confinamento da amostra e meio transmissor de pressão; parte básica da câmara DAC [Ja

83].

5.2.4 Câmaras de alta pressão tipo Belt e Girdle

Variantes do sistema de Bigornas de Bridgman ambos os casos (Belt e Girdle) apresen-

tam configurações formadas por pistões de metal duro cintados com anéis de aço. Neste

caso, no entanto, o conjunto formado pela amostra, meio transmissor de pressão (sólido) e

gaxeta é instalado dentro de um "cilindro".

De certa forma podemos dizer que as câmaras Belt e Girdle são resultado de uma

mistura entre os sistemas de Bigornas de Bridgman e Pistão - Cilindro. Os pistões para o

caso Belt e Girdle não se apresentam cilíndricos como no caso do primeiro sistema estudado.

Para a câmara Girdle os pistões têm a forma de cones truncados e no caso da Belt o perfil

cónico é substituído por um perfil curvo cujos ratos de concordância variam de acordo com

o fabricante. Os cilindros nos dois tipos de câmara seguem o perfil dos pistões (figura 5.4).

As pressões obtidas no laboratório chegam a 6,0 GPa (60 kbar) para a câmara tipo

Girdle e acima de 8,0 GPa (80 kbar) para a Belt. Segurfdo alguns autores podem ser
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obtidas pressões de até 12,0 GPa (120 kbar) com configurações especiais [SP 77].

Figura 5.4: Câmaras de alta pressão Girdle (esquerda) e Belt (direita).

Materiais utilizados

As câmaras utilizadas no presente trabalho (de ambos os tipos), são confeccionadas

basicamente da mesma forma. Cada pistâo é composto por uma parte central de metal duro

embutida cm dois anéis conccntricos, o primeiro, mais interno, de aço SAE 4340 temperado

e o segundo, de aço SAB 1020. O cilindro, montado como os pistões, apresenta um anel

adicional de aço AISI 300 M entre o núcleo de metal duro e o anel de aço SAE 4340.

Os materiais utilizados nas partes mais internas da câmara e pistões são muito duros

e resistentes à compressão, mas extremamente frágeis e suceptíveís à clivagem na tração.

Assim, a montagem com anéis de sustentação, feita com interferência, visa aumentar a

capacidade do conjunto de suportar altas pressões, agindo de forma a provocar nas partes

internas um pré-tensionamento compressivo.

As gaxetas utilizadas nos experimentos assim como no caso das Bigornas de Bridgman

são de pirofilite, cujas propriedades já foram destacadas na seção anterior. Como meio

transmissor de pressão foram utilizados conjuntos confeccionados em talco, sal (NaCl) ou

nítreto de boro hexagonal.



F
l Detalhes de montagem são abordados mais adiante no capítulo referente à parte expe-

ntal.

$.3 Calibração

medição de pressão efetiva sobre a amostra se constitui num fator importante em

pressões não somente no estudo das diversas técnicas, mas também na aferição de

0 cálculo da pressão, em função da força aplicada e da área, é normalmente

>, pois a determinação deste último parâmetro Hao é trivial. Considerações quanto

superfície da gaxeta em contato con> o ptstão, bem como o comportamento do meio

são fatores de difícil determinação.

!' Os métodos mais comuns de aferição se baseiam nos seguintes mecanismos:

• Medidas de DTA (Análise diferencial de temperatura)

t Medidas de resistividade associadas a transições de fases;

• Determinação de parâmetros de rede de uma amostra padrão (por raios X);

• Utilização de um sistema de fluorescência óptica que usa a variação da fluorescencia

do rubi com a pressão;

£m nossos experimentos foram utilizadas medidas de resistividade para a calibração por

ser um método relativamente rápido, de fácil montagem e baixo custo. Esta técnica não se

baseia diretamente na curva obtida pela variação de resistência com a pressão, pois como

o meio não é hidrostático o Mo usado poderia se deformar causando variação da resistência

e inferindo erros na calibração.

0 princípio empregado se utiliza das transições de fase de certos materiais. Estas

transições se dão em pontos bem definidos e normalmente causam uma variação brusca

de resistividade. Através de dois ou três pontos informados pelas transições a curva de

calibração é ,então, traçada.
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Figura 5.5: Gráfico da variação da resistividade elétrica relativa do bismuto com a pressão.

Os calibrantes utilizados nos experimentos foram o itérbio (Yb) e o bismuto (Bi), que

apresentam transições bem definidas dentro da faixa de interesse. Na figura 5.5 é apresen-

tado o gráfico da variação de resistividade elétrica do bismuto. ae
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Capítulo 6

Estudo experimental

Como já foi dito, a sinterização de pós cerâmicos muito finos em altas pressões nos

permite a obtenção de compactos com porosidade muito baixa e granulometria fina, além

de viabilizar a produção de microestruturas especiais, (eventualmente com obtenção de

fases metacstáveis) que norm* '.mente não são acessíveis por outros métodos.

Com o objetivo de estudar tais possibilidades, relacionando-as às propriedades mecânicas,

procedeu-se à sinterização de amostras de zírcônia (ZrOí) e alumina ( J 4 / 2 0 3 ) .

6.1 Materiais estudados

Zircônia

A zircônia vem sendo, já há algum tempo, um dos principais focos no estudo de

novos materiais. Esta cerâmica, estável na forma monoclínica à temperatura ambiente,

devido a fatores ainda não totalmente conhecidos, apresenta quando aquecida, uma fase

mais densa (tetragonal), estável acima de 1170°C. A variação no volume específico é de

cerca de 5% e a transformação tetragonal-monoclínica é do tipo martensítica.

Estas características qualificam a zircônia para ser usada como agente de tenacidade

pelo mecanismo de "transformation toughening". Neste processo uma fase mais densa,

retida metaestavelmente na forma de precipitados ou como fase dispersa numa matriz, se

transforma para a fase estável pela ação dos campos de tensões associados às trincas que

71



§ se propagam no material. Esta transformação deve ser lápida e com grande deformação e

aumento de volume, o que promove uma grande dissipação de energia, detendo a trinca e

evitando o rompimento do material.

A obtenção de fases mais densas não é, no entanto, um resultado usual quando aumenta-

se a temperatura de um material. Normalmente altas temperaturas favorecem estruturas

mais abertas. Por outro lado, as fases que são obtidas quando um material é submetido a

altas pressões são sempre mais densas que as de pressões mais baixas, preenchendo assim,

um dos requisitos para o uso em "transformation toughening".

Portanto, pelo uso de altas pressões é possível em princípio, encontrar outras fases que

possam atuar como agentes de tenacidade por transformação, estendendo então seu uso a

fases de alta pressão da zircônia [BJP 85], figura 6.1, bem como de outros sistemas

I

100

Figura 6.1: Diagrama de fases pressão-temperatura da zircônia

Neste trabalho foram processadas em altas pressões, amostras de ZrOi visando a

retenção metaestável da fase de alta pressão (ortorrômbica), com conseqüente aumento

da tenacidade dos compactos devido ao mecanismo de "transformation toughening".
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O pó utilizado nos experimentos é de ZrOi monoclínica pura (Zircar-ZIP) com tamanho

de grão médio de 30 nm fabricado por processos de precipitação do tipo sol-gel. O tamanho

de grão foi medido pelo método de medida de largura de linha de raios X, cujo difratograma

é apresentado adiante.

Figura 6.2: Difratograma do pó de ZrO2 utilizado. Confirmando a pureza, fase presente

(monoclínica) e servindo de instrumento na determinação do tamanho médio de grão [WAW

69][KA 74].
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A seguir são apresentados alguns dados do sistema ZrOi relevantes no estudo realizado.

• Temperaturas de transformação:

Monoclínica-Tetragonal: 950 — 1200*C para zircônia pura, temperaturas mais

baixas podem ser obtidas com a adição de MgO, CaO, V3O3, etc.

Tetragonal-Cúbica: 2370°C

Temperatura de fusão da fase tetragonal: 2677°C

Temperatura de fusão da fase cúbica: 2500 - 2600°C

• Densidade teórica:

Monoclinica: 5560 Kg.m~3

Tetragonal: 6100 Kg.m-3

Cúbica: depende do estabilizante, mas na média é 5830 Kg.m"3

Ortorrômbica: 6090 Kg.rnT3

• Módulo de elasticidade:

Monoclinica: 138 GPa

PSZ: 207 GPa

Tetragonal: 140 - 200 GPa
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Corundum (a-Alumina)

A alumina é um material bastante conhecido, e com ele se procurou estudar as pro-

priedades mecânicas em cerâmicas processadas em altas pressões (sem transformação de

fase), variando-se as condições de temperatura em amostras encapsuladas em vácuo e com-

pactadas ao ar.

Na sinterização em altas pressões, ao contrário do que ocorre no processo apenas com

temperatura, o tamanho dos poros é muito pequeno. A pressão dos gases no interior dos

poros é a responsável por isso (P ~ 7/r). Como podemos ver, a pressão interna é tanto

maior quanto menor for o raio do poro. Na sinterização convencional os poros, interligados

por pequenos canais, se comunicam de forma que há um "fluxo" de gas dos poros menores

para os maiores visando equilibrar as pressões do sistema. Assim, os poros grandes crescem

em prejuizo dos pequenos. Na sinterização com pressão se dá o contrário, os poros grandes

por possuírem uma baixa pressão interna colapsam rapidamente, enquanto que os poros

menores são dificilmente eliminados.

Através da alumina, estudou-se a possibilidade dé usar a fina porosidade resultante

do processo como agente de tenacidade (microtrincas). Normalmente gerado devido a

diferenças entre os coeficientes de expansão térmica das fases componentes ou através de

transformação da fase dispersa, o processo de microtrincas é um importante mecanismo de

tenacidade em materiais cerâmicos. Uma trinca se propagando numa matriz, ao encontrar

uma região com microtrincas ramifica-se, perdendo energia a medida que se divide. Desta

forma a fenda estanca e é impedido o rompimento catastrófico do material.

0 pó utilizado nos experimentos é de a — AI2O3 com 99,99% de pureza e tamanho médio

de grão entre 0,5 e 1 /im (Baikalox - EUA). Na fig. 6.3 são apresentadas fotos e um dos

difratogramas usado na determinação do tamanho médio de grão do pó utilizado.
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A seguir são apresentados alguns dados da alumina, de maior interesse neste trabalho.

• Rede cristalina: Romboédrica

• Temperatura de fusão: 2051 ± 9 , VC

- 3• Densidade teórica: 3950 Kg.m

• Módulo de elasticidade:

Safíra (25°C): 363 GPa •

Rubi (0,75%Cr2O3 - 25"C): 373 GPa

E (policristalino): 411.e-3 '05P GPa

onde P= fração de volume de poros.

6.2 Procedimento experimental

O uso de altas pressões, para sinterização de cerâmicas visando a obtenção de mi-

croestruturas não convencionais, exige a utilização de técnicas de processamento que en-

volvem equipamentos c procedimentos especiais.

Para a geração das pressões necessárias à sinterização foram utilizadas câmaras de

alta pressão tipo "Girdle" e, posteriormente, tipo "Belt" (já apresentadas no capítulo 5)

acopladas a uma prensa hidráulica de 500 ton figs. 6.4 e 6.5. A câmara "Girdle", mais sim-

ples de ser projetada e construída, se prestou aos estudos iniciais não só na sinterização de

cerâmicas, mas também às primeiras experiências de síntese de diamante. Com a evolução

do grupo de altas pressões, passou-se à utilização da câmara "Belt", de desenho c execução

mais complexos mas com maior capacidade de geração de pressões. A câmara "Girdle"

alcançava pressões de até 60 kbar (60000 atm) e a "Belt" chega a 80 kbar (80000 atm),

simultaneamente com temperaturas de até 2000°C em ambos os casos.
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Figura 6.4: Prensa hidráulica com uma câmara montada

GIRDLE

BELT

Figura 6.5: Câmaras de alta pressão tipo "Girdle" e "Belt"
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6.2.1 Preparação da amostra

Os pós devidamente caracterizados foram primeiramente aquecidos até ±300°C visando

eliminar algumas substâncias que eventualmente estivessem adsorvidas ao material. A

seguir seguiu-se procedimentos distintos de acordo com as condições definidas para cada

experimento. As amostras de alumina e zircônia foram processadas em altas pressões ao

ar ou encapsuladas em vácuo. No primeiro caso, o pó devidamente seco foi simplesmente

pré-compactado em uma matriz cilíndrica antes de ser colocado na câmara de alta pressão

para o processamento. Para o processamentojem vácuo foi desenvolvido neste trabalho um

sistema de encapsulamento em "containers" de cobre. Este encapsulamento em vácuo é

importante nâo somente para o estudo desenvolvido neste trabalho, mas também porque a

confecção de nitreto de boro cúbico (CBN), de vital importância em processos de usinagem,

requer procedimento semelhante.

A seguir, apresentamos todos os passos do processo de encapsulamento:

1. A cápsula é formada por 2 copos de cobre que se acoplam. Cada copo é devidamente

limpo e, na borda interna do copo maior e na base do menor é promovida a deposição

de uma fina camada de solda fig. 6.6.

F r • *i^Jl± ^
solda

E

Figura 6.6: Preparação dos copos

2. 0 copo menor é carregado com o pó, e este é pré-compactado em uma matriz.

3. A cápsula é, então, fechada e um depósito de solda (em maior volume) é feito na
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parte superior do conjunto, sem no entanto, vedar todas as frestas, fig. 6.7.

Figura 6.7: Montagem da cápsula

4. A cápsula é levada a vácuo e, posteriormente aquecida em dois estágios: o primeiro a

120°C, para eliminar alguma água que tenha adsorvido ao pó durante o carregamento

da cápsula. E o segundo a 200 - 230°C para fundir o depósito de solda (Brazagem)

promovendo a vedação da cápsula, fig. 6.*\.

vácuo

cápsula suporte

forrvo

i20/2horas
230/tOnm

I
Figura 6.8: Selagem a vácuo

5. A seguir, o excesso de solda é retirado para se obter as dimensões originais da cápsula,

e esta então está pronta para ser processada.
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A amostra, encapsulada ou não, é então montada em um conjunto transmissor de

f pressão na câmara e levada à prensa. Como já foi visto no capítulo 5, este conjunto visa

\ basicamente transmitir a pressão para a amostra da maneira mais homogênea possível. O
j , . •

; meio* transmissor utilizado nos experimentos é sólido, e na tentativa constante de aper-

feiçoar o processo, foram testados diferentes materiais e alteradas algumas dimensões de

componentes do conjunto. As gaxetas, primeiramente confeccionadas por usinagem em

pirofilite importada, passaram a ser moldadas no próprio laboratório a partir de uma mis-

í tura de água, "water glass" e pó de pirofilite nacional. 0 meio transmissor inicialmente de

talco foi substituído por peças de cloreto de-sódio, fig 6.9.

Para experimentos com temperatura foram utililzados tubos aquecedores de aço inox

ou grafite, de acordo com a tempefatura requisitada. 0 controle desta temperatura foi

feito através da colocação de um termopar próximo ao tubo. Nestes casos normalmente

foi acionado o sistema de refrigeração da câmara (por fluido circulante), que não perturba

o aquecimento da amostra, mas evita um superaquecimento das partes componentes da

câmara, o que poderia provocar a perda das características destes materiais, obtidas por

tratamentos térmicos prévios.
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tubo aquecedor

molibdenio

Figura 6.9: conjunto transmissor de pressão para câmara "Girdle"(esquerda) e

"Belt" (dinita)
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6.3 Técnicas de Análise

Nesta seção serão apresentadas rapidamente as técnicas de medição utilizadas neste

trabalho.

A fim de analisar algumas propriedades dos materiais processados, foram realizadas

medidas de densidade, microdureza, tenacidade, exames fractográficos (SEM) e difração de

raios-X. Destas, abordaremos apenas as 3 primeiras, de caráter quantitativo.

6.3.1 Medidas de Densidade . , *"*

*

Com o intuito de averiguar o nível residual de porosidade nas amostras sinterizadas foi

escolhido entre os diversos métodos de medição conhecidos, aquele que melhor se adaptasse

às características das amostras estudadas (principalmente o pequeno tamanho) e a disponi-

bilidade do laboratório. Antes, porém, de apresentarmos esta técnica, discutimos abaixo

alguns cuidados inerentes às medições e citamos outras técnicas conhecidas.

Precauções

Todas técnicas disponíveis envolvem, em geral, a imersão da amostra em um líquido.

Como conseqüência, existem duas fontes de erro que devem ser levadas em consideração:

-A aderência de bolhas de ar à superfície da amostra imersa causa um aumento adicional

do volume c consequentemente diminui o valor de densidade medido. Os líquidos de imersão

escolhidos devem, por isso, possuir baixa tensão superficial (boa molhabilídade) e baixa

pressão de vapor.

-0 outro problema comum é a flutuação de temperatura. Mudanças na temperatura

afetam a medição em função dos diferentes coeficientes de expansão da amostra, líquido c

ar.

0 Método

Os métodos mais conhecidos, dentre os quais o método utilizado foi escolhido, estão

listados a seguir:
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• Métodos de deslocamento;

• Picnomctria;

• Comparação com Líquidos pesados;

• Alguns métodos de flotação;

• Pesagem hidrostatica;

Todos estes métodos são discutidos por Pratten em seu artigo de revisão [Pr 81].

0 método que melhor se adaptou entre os citados, devido ao ótimo grau de precisão

e facilidade de construção foi a técnica de Cawthorne e Sinclair de pesagem hidrostatica

(figura 6.10).

Ar

/
Líquido

v

V

Amostra

//
Amostra

Figura 6.10: Técnica de pesagem hidrostatica de Cawthorne e Sinclair

Neste método, a densidade da amostra (pt) é dada pela equação 6.1.

P* - (6.1)

onde N é a massa do sistema sem amostra, A é a massa da amostra ao ar, W a massa da

amostra imersa e pé densidade (figura 6.10).

O líquido usado foi água destilada, previamente aquecida e livre de bolhas. E as "cestas"

e o fio são de aço ínóx .
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0.3.2 Medidas de dureza (microdureza Vickcrs)

0 método Vickers de microdureza consiste em comprimir um indentador de diamante

sobre o material a ser ensaiado (previamente polido), por intermédio de uma carga específica

e durante um tempo estabelecido. 0 indentador utilizado consiste de uma pirâmide de

diamante de base quadrada com 136° de ângulo entre as faces opostas. A carga pode variar

dentro de uma faixa limitada compreendida normalmente entre 1 e 500g. No presente

trabalho utilizou-se carga de 200g e tempo de 15 segundos.

Figura 6.11: Representação esquemática de um ensaio de microdureza Vickers. (a) in-

dentação da pirâmide; (b) medição das diagonais.

A dureza, assim, é definida pela razão entre a carga aplicada e a área da indentação

(obtida a partir da medida das diagonais).

= 1,8544^ (6.2)

onde P é a carga em gramas e d a média do comprimento das diagonais da impressão em

microns.

Este teste é amplamente usado, não somente em amostras pequenas, mas também

na determinação da dureza de camadas extremamente finas e até no ensaio de diferentes

componentes estruturais de uma liga. [LA ][BZ 83]

6.3.3 Medidas de Tenacidade

Para a determinação da tenacidade à fratura das amostras sinterizadas utilizou-se a

técnica de impressão de dureza. Por esta técnica o tamanho de trincas associadas à in-
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dentação é diretamente relacionado ao valor de Kw do material [EC 76] mediante o emprego

de fórmulas adequadas [OTF 87].

Neste trabalho, amostras polidas (com pasta de diamante de até 0,25 /im), foram sub-

metidas a impressões de dureza com cargas de até 200 g. O tamanho das trincas associadas

a estas indentações foi medido em um microscópio eletrônico de varredura.

A fórmula utilizada para o cálculo de KJC foi [OTF 87]:

onde Eco módulo de elasticidade, H a dureza, P a carga e c o tamanho da trinca

originada.



Capítulo 7

Resultados

Neste capítulo apresentamos os resultados dos experimentos realizados durante este

trabalho.

Seguindo os procedimentos de processamento e técnicas de análise já discutidas, são aqui

expostos, na forma de tabelas e gráficos, os dados pertinentes aos dois sistemas estudados:

alumina e zircônia. Para cada material foram escolhidas faixas de pressão e temperatura

adequadas, sempre em experimentos de uma hora.

Para a alumina, amostras foram processadas a pressões de 40 e 60 kbar com tempe-

raturas entre a ambiente c 1500°C, exceto para amostras cncapsuladas, onde o limite de

temperatura foi mais baixo (800°C).

No caso da zircônia observamos, em experimentos preliminares, que em temperaturas

acima de 500°C os resultados eram catastróficos, não havendo compactação do pó (resultado

melhor analisado no próximo capítulo). Para este material foram realizados experimentos

a 40, 60 e 70 kbar e temperaturas entre a ambiente e 400oC.
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7.1 Alumina -

Encaps.

vácuo

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

não

não

não

não

não

não

não

Pressão

(kbar)

40

40

40

60

60

60

40

40

40

40

GO

60

60

60

Temp.

(°C)

25

500

800

25

500

800

25

500

1000

1500

25

500

1000

1500

Densidade

(g/cm3)

3,386

3,6

3,647

3,42

3,62

3,762

3,32

3,64

3,708

3,92

3,3

3,7

3,8

3,87

Dureza

(HV)

97,95

900

-

145,8

1265,2

1421,3 •

97,1

792,8

-

1934,5 *

301,8

1610,2

-

1790*

Kic

MPay^n

1,43

2,3

-

1,95

2,4

-

1,36

1,9

-

1,33*

1,98

2,54

-

-

V

(%)

14,28

8,86

7,67

13,42

8,35

4,76

15,95

7,85

6,13

0,76

16,45

6,33

3,80

2,02

. Tabela 7.1: As amostras de maneira geral apresentaram fraturas frágeis. Os compactos

processados até 500°C mostram uma superfície razoavelmente lisa, sem poros. A partir de

800°C verificou-se crescimento de grão e a fratura, então, fo; intergranular.

* - Impressões de dureza sobre grãos crescidos. U = Porosidade da amostra.
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Densidade - Alumina

9
•o
«85
c
9

a

100%

96%

92%

88%

84%

80%
400 800 1200 1600 2000

Temperatura (C)

40 kbar
encapsulada

40 kbar, nao
encapsulada

60 kbar
encapsulada

60 kbar, nao
encapsulada

Figura 7.1: Variação da densidade da alumina para diversas condições de compactação.
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Porosidade
Alumina

50%

14 28 42

Pressão (kbar)

5 6 70

Amostra ene.
T= 25 C

Amostra ene.
T - 500 C

Amostra sem
ene. TB 25 C
Amostra sem
ene. T« 500C

Figura 7.2: Dependência da porosidade com a pressão. Ajuste obtido pela fórmula de Torre

(U = Uoe

Obs: Na figura acima o erro experimental é dado pelo tamanho dos símbolos.
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Dureza - Alumina

2000

O 40 kbar
encapsulada

• 40 kbar, nao
encapsulada

o 60 kbar
encapsulada

• 60 kbar, nao
encapsulada

400 800 1200 1600 2000

Temperatura (C)

Figura 7.3: Variação da dureza dos compactos para as diversas condições de processamento.
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1 • -S:?'4

Figura 7.4: As fotos (a), (b), (c) e (d) são referentes a impressões de dureza em amostras de

A12O3 submetidas às seguintes condições: (a) amostra encapsulada em vácuo e compactada

em 40 kbar e 25°C; (b) amostra encapsulada em vácuo processada a 60 kbar e 25°C; (c)

amostra não encapsulada compactada a 40 kbar e 1500"C; (d) amostra não encapsn.ada,

submetida a 60 kbar c 1500°C As fotos (e) e (f) mostram respectivamente as fraturas nas

amostras não encapsuladas processadas a 40 e 60 kbar e 1500°C,
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Figura 7.5: Al^Oz, fratura: (a) amostra não encapsulada processada a 40 kbar e 5Q0°C;

(b) amostra não encapsulada submetida a 60 kbar e 500*C; (c) amostra encapsulada com-

pactada a 40 kbar e 800°C; (d) amostra não encapsulada processada a 40 kbar e 1000°C;

(e)amostra não encapsulada compactada a 60 kbar e 1000° C. A foto (f) apresenta a su-

perfície polida, sem ataque, de outra amostra processada a 60 kbar e 1500"C
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7.2 Zircônia -

Encaps.

vácuo

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

não

não

não

não

nâo

Pressão

(kbar)

40

40

40

60

60

60

60

70

70

70

40

40

40

60

60

60

Temp.

(•C)

25

250

400

25

250

400

700

25

250

400

25

250

400

25

250

400

Densidade

iS/*n*)
4,86

5,47

5,64

5,08

5,52

5,63

-

5,40

5,85

5,93

4,80

5,17

5,46

4,91

5,32

5,50

Dureza

(HV)

330

476

737

360

638

808

-

370

606

877

240

456

683

277

574

765

Ktc

(MPa^)

1,15

1,17

0,9

1,9

1,04

1,55

-

1,08

1,1

1,43

1,118

1,08

-

1,22

1,38

1,5

Fase de alta

presssão(%)

0

15

23

0

25

36

-

0

41

46

0

12

21

0

20

28

Tabela 7.2: Na fractografia todas amostras apresentaram-se bastante lisas (aspecto vítrco),

sem sinais de crescimento de grão e sem poros. As quantidades de fase de alta pressão

retidas (calculadas tomando-se a área sob os picos da difração de raíos-x) servem para dar

uma idéia de como pressão e temperatura atuam sobre a transformação.



Densidade - Zirconia
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Figura 7.6: Variação da densidade dos compactos para diversas condições de processamento.
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Figura 7.7: Difratogramas de amostras de zirconia para as seguintes condições: (a) pó puro

não processado; (b) amostra não encapsulada em vácuo, compactada a 60 kbar e 400*C

e (c) amostra encapsulada em vácuo, processada a 70 kbar e 400*C. Nestas duas ultimas

amostras observamos o aparecimento de um pico correspondente à fase ortorrômbica.
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Dureza - Zirconia
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Figura 7.8: Variação da dureza para diversas condições de processamento.
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Figura 7.9: ZrO2, impressões de dureza: As fotos (a) e (b) são de uma amostra encapsulada

em vácuo, processada a 60 kbar e 400°C antes de lixar (a) e depois (b). (c) Detalhe da

trinca da foto (a), (d) Amostra não encapsulada compactada a 60 kbar e 400°C (e) e (f)

Amostra cncapsulada processada a 60 kbar e 250°C indentada antes (e) e depois de lixar

(O-

i
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Figura 7.10: ZrO-i, impressões de dureza: (a) amostra não encapsuiada processada a 40

kbar e 250°C; (b) detalhe da trinca de (a); (c) amostra encapsuiada compactada a 40 kbar

e 400°C; (d) detalhe da trinca de (c); (e) amostra encapsuiada processada a 40 kbar e

250°C; (f) amostra encapsuiada submetida a 70 kbar e 250°C.
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Figura 7.11: ZrOi, fratura: (a) amostra encapsulada cm vácuo compactada a 60 kbar c

2b°C\ (b) amostra encapsulada processada a 70 kbar e 400°(7; (c) amostra encapsulada

compactada a 40 kbar e 400"C; (d) detalhe da foto (c); (e) amostra não encapsulada

processada a 40 kbar e 400* C; (f) amostra não encapsulada submetida a 60 kbar e 250° C.
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Capítulo 8

Discussão dos resultados

Os resultados obtidos indicam um alto grau de compactação das amostras sujeitas à sin-

terização cm altas presgões, com baixa porosidade e razoável dureza e tenacidade. Isto vale

para compactos produzidos tanto em altas temperaturas como à temperatura ambiente.

Algumas amostras compactadas a 60 kbar e 300°C em trabalho de apoio junto à Uni-

versidade de Erlangen (Alemanha) apresentaram 100 % de densidade em relação ao valor

teórico. Estes bons resultados de compactação, especialmente em amostras processadas

à temperatura ambiente só podem ser explicados por mecanismos de adesão, deformação

plástica (causada pela alta pressão) e possivelmente por efeito de pulsos locais de tem-

pertura, "spikes", que poderiam gerar boas condições para difusão em vários pontos da

amostra.

A despeito dessa alta densidade, no entanto, algumas amostras, especialmente as de

alumina não encapsuladas, apresentaram-se estratificadas. Isto se dá principalmente devido

à não hidrostaticidade do meio transmissor de pressão (sólido) utilizado (vide capítulo 5).

Quanto às medidas, os valores de densidade apresentam um erro inferior a 1% e a

flutuação observada para as medidas de dureza e tenacidade está em torno de 3%.

A partir daqui, os dados serão discutidos separadamente para cada um dos sistemas.
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8.1 Alumina

Efeitos de temperatura e pressão sobre a densidade e tamanho de grão

Como já era esperado a densidade cresce com o aumento de pressão e temperatura,

chegando até 99,3 % da densidade teórica & 1500°C Com essas medidas de densidade foi

feita uma análise da dependência da porosidade com a pressão de compactação. Apesar de

poucos dados, é interessante que se faça uma estimativa de parâmetros físicos associados

ao processo, no caso a tensão de escoamento (<r). Para este estudo foi usada a fórmula

de Torre (U = U0c~W3a)p) por ser simples e por possuir um bom embasamento físico. O

ajuste de 3 pontos é apresentado na figura 7.2, feito para amostras encapsuladas ou não e

temperaturas de 25°C e 500*C. Deste ajuste tiramos que a = 32 (4) kbar para amostras

processadas a temperatura ambiente e <r = 22 (3) kbar para amostras produzidas a 500°C

Estes resultados, especialmente das amostras processadas a 25*C, estão muito próximos

dos valores de a para as melhores aluminas (~ 30 kbar} processadas por "Hot pressing".

A grande diminuição de a (45%) observada para amostras a 500°C é surpreendente tendo

em vista que na prática não se observa esta redução. Isto ocorre possivelmente devido à

presença de água ou outra substância adsorvida ao pó que teria atuado como fase líquida

para uma sinterização incipiente e para uma melhor lubrincação entre as partículas, o que

produziria um rearranjo mais efetivo.

A presença dessa fase líquida, além de interferir na porosidade dos compactos, deve

ter sido a causa do crescimento de grãos cm amostras processadas (mesmo com encapsu-

lamento) a partir de 800°C. Algumas amostras apresentaram grãos da ordem de 40 fim

tendo partido de um pó com partículas entre 0,5 e 1 /wn. E importante ressaltar que na

sinterização normal não se observa crescimento de grão abaixo de 1500°C e que a pressão

age contra este processo pois prejudica a difusão. A presença de água ou alguma outra

substância adsorvida ao pó que não tenha sido eliminada durante a secagem e que por

efeito da pressão no processo tenha sido impedida de evaporar e ser extraída da amostra,

é a explicação mais aceitável para o crescimento de grãos.* Esta substância, mesmo em
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r
quantidades muito pequenas deve ter se instalado nos contornos de grãos e atuado como

fase líquida, aumentando a difusão entre as partículas por processo de dissolução e repre-

cipitaçâo da fase sólida (fenômeno de Ostwald ripening).

Microdurtza c tenacidade

Como na densidade, observamos aqui os maiores valores de dureza para as faixas mais

altas de temperatura de processamento. No entanto, devemos observar que tais amostras,

processadas a 1500°C, produziram grãos muito grandes e que as impressões de dureza,

neste caso, se deram sobre grãos isolados ou pequenos grupos de grãos e não efetivamente

sobre uma amostra policrístalina. Além disso, devido à dificuldade de se encontrar um

grão suficientemente grande para.se realizar uma indentação sem deformações, pode ter

havido uma pequena discrepância nos valores obtidos para as amostras processadas nessa

temperatura.

Infelizmente as amostras processadas a 1000°C apresentaram um crescimento de grão

tal, que mesmo após lixamento e polimento cuidadoso a superfície não permitia a produção

de impressões de dureza. De forma semelhante, porém não tão crítica, compactos pro-

duzidos com encapsulamento a 800*C apresentaram crescimento de grão. A princípio o

encapsulamento em vácuo não eliminou o agente causador do crescimento.

As amostras processadas a 500"C apresentaram dureza elevada (até 1610 kg/mm2) e

tenacidade bastante boa (até 2,54 MPay/m). Os melhores compactos de alumina, pro-

duzidos por "Hot Pressing" em temperaturas muito mais elevadas e com uso de aditivos

apresentam uma dureza da ordem de 40% mais alta e tenacidade por volta de 1,5 MPay/m

para compactos sem aditivos e no máximo 4 MPay/tn em aluminas com PSZ. Nesta tem-

peratura não observamos crescimento significativo do tamanho de grão e possivelmente,

como se procurava provar, as microporosidades dos compactos agiram como "toughening

agents" aumentando o KJC das amostras. A fractografia realizada apresentou uma su-

perfície lisa, quase vítrea, bem diferente das amostras produzidas em temperaturas mais

elevadas onde, ficou evidente o excessivo crescimento de grãos com fratura intergranular.
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As amostras compactadas a frio apresentaram uma dureza relativamente baixa (por

volta de 120 kg/mm2), mas uma tenacidade razoável (~ 1,9 MPay/m).
i

8.2 Zircônia

Efeitos de temperatura e pressão sobre a densidade

Para a zircônia, a temperatura máxima de sinterização utilizada foi de 400°C Este

limite foi estipulado pois temperaturas acima de 600° C produziam amostras polvorentas,

sem nenhuma coesão. Para melhor compreendermos este fenômeno devemos primeiro en-

tender os mecanismos segundo os quais obtemos a retenção da fase de alta pressão. A fase

ortorrômbica da zircônia, estável acima de 33 kbar à temperatura ambiente pode ser retida

metaestavclmente através de tratamentos de pressão e temperatura adequados. A quanti-

dade de fase retida depende do tratamento térmico, hidrostatícidade do meio transmissor

de pressão e tamanho de partícula do pó inicial. Segundo Jornada, Píermarini e Block

{JPB 87], que utilizaram câmaras do tipo DAC, a temperatura não só age para acelerar o

• processo de transformação, mas também ajuda a reter a fase de alta pressão, minimizando

l a população de defeitos que atuariam como centros de nucleação para a transformação

• reversa. Em nosso caso, como a quantidade de material é muito maior, também a sujeição

' imposta pelo próprio compacto a suas partes mais internas ajuda a reter a fase metaestável.

; Desta forma, quando subimos a pressão, iniciamos a transformação, que por efeito da tem-

peratura tem sua velocidade acelerada. Até aproximadamente 500°C esta transformação

não é demasiado grande e ao voltar à pressão e temperatura ambiente, a "matriz" mo-

noclínica ajuda a reter a fase de alta pressão por sujeição. Em temperaturas acima de

600°£7 a transformação provavelmente atinge uma faixa tão grande, que ao retornar às

condições ambiente, não existe mais o elemento de sujeição que impeça a transformação

reversa. Toda "matriz", ou grande parte dela, agora na forma ortorrômbica sem pressão

e temperatura adequadas, se transformam para a fase mortbcl/nica de maneira abrupta e
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violenta desestrututando o compacto e tornando-o polvorento.

Assim como na alumina, a densidade foi bastante sensível à pressão e temperatura.

Neste caso porém, de, maneira mais marcante, já que algumas amostras extrapolaram o valor

teórico de densidade para a zircônia monoclínica. Estas medidas indicavam a presença de

uma fase mais densa, no caso a fase ortorrômbica que havia sido retida metaestavelmente.

Através de análises por difração de raios-X confirmou-se a retenção.

Embora estas medidas de raios-X sejam limitadas à camada superficial das amostras é

possível Fe estimar aproximadamente a quantidade de fase de alta pressão retida. E impor-

tante ressaltar que as amostras analisadas não foram submetidas a lixamento ou polimento,

o que poderia alterar a microestrutura da superfície. As proporções das fases constituintes,

medidas em função da área sob os picos de maior intensidade para as fases monoclínica e

ortorrômbica, indicam concentrações razoáveis de fase de alta pressão, com máximo (46%)

para a amostra processada a 70 kbar e 400°C, onde também se observou a maior densi-

dade (5,93 g/cm3). De maneira geral, as maiores quantidades de fase metaestável foram

observadas nas amostras processadas em mais altas pressões e temperaturas, com ligeira

superioridade para aquelas encapsuladas. Estes valores foram comparados com medidas

obtidas a partir da análise da densidade e estimativas da porosidade para cada compacto.

Observou-se uma razoável concordância entre os resultados, havendo uma proporção ligeira-

mente maior (10 a 20%) de fase ortorrômbica para as medidas obtidas através da densidade

em relação aos resultados da análise por raios-X. Tal estimativa, embora grosseira, pode

indicar que a quantidade de fase retida no interior da amostra seja superior àquela obser-

vada na superfície.

Microdunza t tenacidade

Da mesma forma que a alumina, os valores de dureza para a zircônia variaram direta-

mente com a temperatura e pressão. Os resultados obtidos podem ser considerados bas-

tante bons já que as temperaturas utilizadas no processamento não ultrapassaram 400°C.

A dureza mais alta alcançada, justamente a 70 kbar e 400"(7, foi de 877 kg/mm2. É muito
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provável que a transformação de fase observada «on algumas das amostras tenha contribuído

para a obtenção desses valores.

Com o objetivo de verificar a influência do lixamento sobre a fase de alta pressão, foram

realizadas medições (em todas amostras com possível presença de fase transformada) antes e

depois de lixar e polir as superfícies. A energia e o dzalhamento gerados pelo atrito durante

o lixamento poderiam agir de forma a provocar a transformação reversa da fase metaestavel

dispersa, o que provavelmente produziria um decréscimo na dureza. No entanto, de maneira

geral, tanto a dureza como a tenacidade apresentaram-se razoavelmente estáveis. Apenas

em dois casos observou-se uma variação significativa da dureza, porém as indentações nestes

casos estavam bastante irregulares, o que compromete tais medidas.

As medidas de tenacidade, embora de valores razoáveis (1,5 MPay/m), ficaram muito

aquém das expectativas. Esperava-se que, nas amostras com comprovada transformação,

se obtivesse valores acima de 3 MP&y/m. Em experimentos realizados com policristais de

ZrOi em câmaras do tipo DAC (BPH+ 86], para amostras com aproximadamente 40%

da fase de alta pressão retida, já se observava tenacidade da ordem de 4,5 MPayfm. E

possível, no entanto, que os altos valores de KJC encontrados por Pierraarini e Block não

sejam efeito direto da quantidade de fase metaestavel retida. A técnica D AC de alta pressão

normalmente produz grandes deformações na amostra, o que poderia ocasionar uma série

de defeitos ou mícrotrincas, as quais poderiam atuar como agentes de tenacidade. Estas

considerações se baseiam no fato de nossas amostras terem sido processadas em quantidades

muito maiores e em condições mais hidrostáticas que as obtidas em câmara de diamante,

o que nos permitiu fazer um estudo mais preciso das propriedades mecânicas.
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Capítulo 9

Conclusões

0 uso de altas pressões no processamento e estudo de novos materiais é um campo

potencialmente rico. A síntese de materiais ultraduros (diamante e nitreto de boro cúbico

- cBN) e a sinterização de pós cerâmicos são exemplos disso. Os compactos produzidos

sob altas pressões normalmente apresentam uma microestrutura controlada com granu-

lometria fina, porosidade baixa e eventualmente com obtenção de fases metaestávcis que

normalmente não são acessíveis por outros métodos. Neste trabalho buscamos compreender

melhor os efeitos desse processo sobre cerâmicas de interesse, no caso: zircônia e alumina.

Existe hoje um grande interesse científico e tecnológico no estudo da zircônia por causa

do fenômeno de "transformation toughening" que é convencionalmente obtido neste sis-

tema. Este fenômeno, utilizado como mecanismo de tenacidade, aumenta significativa-

mente o Kic não só de matrizes de zircônia, mas também de outras cerâmicas através

da inclusão de uma fase dispersa de ZrO2 parcialmente estabilizada (PSZ). No "transfor-

mation toughening" uma fase mais densa, retida na forma de precipitados ou como fase

dispersa se transforma para a fase estável por efeito das tensões associadas a uma trinca

se propagando no material. Esta transformação, que deve ser rápida e com aumento de

volume, provoca uma grande dissipação de energia que estanca a trinca. A obtenção da

fase mais densa, a ser usada neste mecanismo, normalmente é obtida com zircônia através

de tratamentos térmicos adequados e aditivos. Esta cerâmica, no entanto, possuí um com-

portamento atípico, pois o uso ue temperatura geralmente produz estruturas mais abertas,
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de maior volume. Porem, o uso de pressão favorece sempre estruturas mais fechadas, den-

sas, preenchendo assim um dos requisitos básicos do "transformation toughening". Urn

dos objetivos do trabalho, portanto, foi reter metaestavelmente uma fase de alta pressão e

estudar as propriedades mecânicas por ela conferidas ao material.

A zircônia foi escolhida para este estudo por possuir uma fase de alta pressão conhe-

cida (ortorrômbica "tetragonal II" [BJP 85]), já retida metaestavelmente antes, mas em

amostras muito pequenas [BPH+ 86], o que poderia ter comprometido os resultados.

No prosseguimento do trabalho, foi desenvolvido um estudo visando conhecer as pro-

priedades mecânicas produzidas pelo processo de sinterização em altas pressões em mate-

riais sem a influencia de um mecanismo como o observado na ZTO*. A cerâmica escolhida

foi a alumina. Este material é bastante estudado e reconhecidamente sem fases alotrópicas

em pressões acima da atmosférica.

As amostras, tanto de zircônia como de alumina, tiveram pós de partida bastante finos

(0,03 fim para ZTO\ e 0,5 a 1 pm para Al%Oz) e processamentos semelhantes. Amostras

com e sem encapsulamento foram processadas em pressões bastante elevadas e faixas de

temperatura adequadas a cada caso.

De maneira geral, se observou uma compactação elevada, indicada por medidas de

dureza e densidade, mesmo em amostras processadas a temperatura ambiente (até 370

kg/mm3 e 95% de densidade obtidos em amostras de ZrO2). Tais resultados, nestas

condições, só podem ser explicados por fenômenos de adesão, deformação plástica (causada

pela alta pressão) e possivelmente por efeito de pulsos locais de temperatura, "spikes", que

teriam propiciado alguma difusão entre as partículas.

Com a zircônia, trabalhando com pressões de até 70 kbar e 4OO0C, procuramos al-

cançar valores (principalmente de tenacidade) obtidos em experimentos com policristais

de ZrO3 processados em câmaras DAC [BPH+86]. Usando pressões um pouco mais altas

(86 kbar) e temperaturas compatíveis com as nossas, Block e Piermarini chegaram a valo-

res de tenacidade da ordem de 4,5 MPa-y/m. Suas medidas ,no entanto, foram realizadas

em amostras muito pequenas, com parâmetrof da ordem tie centenas de microns. Nossas
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amostras, produzidas em quantidades muito maiores e provavelmente menos deformadas,

foram submetidas a ensaios de microdureza, tenacidade, densidade e análise' por difração

de raios-X. As medidas de densidade em alguns casos já denunciaram a presença de uma

fase mais densa ê as análises de raios-X confirmaram a retenção da fase de alta pressão,

não só nas amostras com densidade acima da teórica monodínic*, mas em todas amostras

onde foi utilizada temperatura. Para compactos produzidos a 70 kbar e 400°C alcançou-se

uma poccntagcm bastante elevada de fase ortorrômbica retida (46%). os valores de dureza

para estas amostras se mostraram próximas às obtidas por Block e Piermarini, no entanto,

as medidas de tenacidade (~ 1,5 MPa-s/m) estão muito abaixo do esperado.

É fato que as medidas de quantidade de fase retida, obtidas por comparação das áreas

sob os picos mais intensos das duas fases, mesmo tendo sido confrontadas com medidas

obtidas a partir da densidade, não são muito confiáveis. Tais medidas podem ter nos in-

duzido a contar com uma quantidade de fase crtorrômbíca maior que a real e desta forma,

estaríamos com uma pocentagem de fase de alta pressão insuficiente para produzir uma

melhor tenacidade. É possível, no entanto, que os valores de KJC obtidos por Block e

Piermarini não sejam conseqüência do efeito de "transformation toughening" da zircônia,

mas sim, por exemplo, de microtrincas geradas por deformações ocorridas durante o pro-

cessamento.

Na alumina, sem transformações de fase, se estudou os efeitos da pressão na sinteri-

zação de pós cerâmicos. Trabalhando com pressões de 40 e 60 kbar e temperaturas de

até 1500°(7, observamos as variações da microestrutura e das propriedades inerentes ao

processo. Com as medidas de densidade se fez uma análise da dependência da porosidade

com a pressão de compactação. Usando uma fórmula relativamente simples e com boa base

física obtivemos a partir de um ajuste com 3 pontos, valores de a para amostras processadas

a 25*C (a = 32 (4) kbar) e a 500'C (a = 22 (3) kbar). Estes resultados, especialmente da

amostra processada a temperatura ambiente, são bastante próximos dos valores de a para

as melhores aluminas processadas por "Hot Pressing". A queda relativamente grande dos

valores obtidos a 25°C para os de 500*C se deve possivelmente devido à presença de água
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ou outra substância adsorvida ao pó, que tenha agido como fase líquida para a âutcrizaçâo.

Os compactos produzidos até 5C0aC apresentaram uma microestnitara com grãos c

poros muito finos, o que provavelmente concorreu para elevados valores de dureza e tenaci-

dade. A dureza chegou a 1610 kg/mm7, 40% abaixo dos melhores compactos produzidos

por "Hot Pressing", e os valores de Kw foram até 70% maiores que as aluminas produzidas

sem PSZ.

A partir de 800*C se observou crescimento de grão. Este fenômeno, não esperado

dado a alta pressão (que inibe os mecanismos de difusão) e a baixa temperatura se deu

provavelmente devido à presença de uma fase líquida (fenômeno de Ostwald ripening).

Mesmo as amostras encapsuladas a vácuo apresentaram crescimento. As medidas para

estas amostras foram definitivamente influenciadas por este fenômeno. As impressões de

dureza, realizadas sobre grãos crescidos não são representativas do material como um todo.

Os resultados deste trabalho atestam a importância da pressão como ferramenta de es-

tudo e processamento de materiais. Além da produção e retenção de fases metaestáveis, com

este processo é possível se obter compactos bastante densos, com propriedades mecânicas

boas em temperatwas relativamente baixas. Isto viabiliza a produção de materiais com uma

microestrutura não acessível por métodos convencionais. Um exemplo disso é a produção

de compactos de NH+NbWOi (utilizados no estudo de condução protõnica) realizados para

a universidade de Erlangen (Alemanha), onde se alcançou 100% de densidade com apenas

300°C, c cuja produção em altas temperaturas não é possível.
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Sugestões para trabalhos futuros

É importante que se sigam estudos visando compreender e eliminar os problemas

causados pela presença de água nos pós processados. A sinterização de materiais ullraduros,

vitais na industria metal-mecânica, depende disso. 0 desenvolvimento de uma técnica de

encapsulamcnto em vácuo mais eficiente pode ser a solução para o problema.

De igual importância também é que se tente estender a obtenção e retenção de fases de

alta pressão para outros sistemas além dá zircônia.visanjdo sua utilização como mecanismo

de tenacidade por "transformation toughening".
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Apêndice

Sinterização

Abordaremos neste apêndice alguns tópicos importantes referentes ao processo de sinteri-

zação. Serão aqui discutidos os principais estágios do processo, os mecanismos de tranporie

de massa, detalhes da sinterização com e sem fase líquida, a ação de aditivos bem como

limitações da teoria e comparações com a prática.

A.l Estágios da sinterização

A sinterização é normalmente dividida em três estágios:

Estágio inicial: Neste estágio as partículas aderem entre si formando aglomerados e os

pescoços começam a se formar nos pontos de contato. A densidade de um pó típico pode

aumentar entre 50 e 60%. Neste estágio observamos algum rearranjo das partículas.

Estágio intermediário: A antiga estrutura, com contornos de grão bem definidos, agora se

transforma numa massa constituída por duas fases, uma formada pelas partículas coalesci-

das e a outra formada pelos poros. Depois que a superfície do pescoço tenha sido suavizada

pelo próprio crescimento, a inibição do deslocamento dos contornos decresce até que o

crescimento dos grãos se torne possível. A fase formada pelos poros começa a diminuir

até que os canais de comunicação entre eles se fechem, havendo então a formação de poros

discretos. Isto ocorre com cerca de 92 a 95% de densidade e determina o fim do estágio
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intermediário.

Estágio final: Os poros neste estágio não estão mais interligados, e aparecem como pe-

quenas esferas, normalmente contendo gas. Ocorre o crescimento de grãos e alguns poros

acabam por ser incorporados a eles permanecendo em seu interior. E ainda possível que se

tenha crescimento de poros através da coalescência dos mesmos.

A.2 Mecanismos de transporte
- ̂

Vários tipos de transporte de material'podem ocorrer durante a sinterização, tais como,

escoamento viscoso, escoamento plástico, rearranjo de partículas, evaporação-condensação,

difusão superficial, difusão no contorno de grão e difusão volumétrica.

Escoamento viscoso é importante apenas em sistemas vítreos e por esta razão não será

discutido. 0 escoamento plástico pode produzir uma pequena contribuição à sinterização,

porém isto provavelmente só ocorre nos primeiros momentos do processo ou, como neste tra-

balho, quando são usadas altas pressões. Rearranjo de partículas será brevemente discutido

na seção referente à sinterização sem fase líquida. Os demais mecanismos são apresentados

a seguir, esquematizados e tabelados.

Mecanizo

1

2

3

4

5

Caminho de transporte

Difusão superficial

Difusão na rede

Transporte de vapor

Difusão no contorno

Difusão na rede

Fonte de massa

superfície

superfície

superfície

contorno de grão

contorno de grão

Sumidouro

pescoço

pescoço

pescoço

pescoço

pescoço

Tabela A.l: Mecanismos de difusão
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Figura A.l: Modelo de três esferas representando um arranjo de partículas. Os cinco

mecanismos de transporte de massa mais importantes estão ilustrados.

A.3 Sinterização sem fase liquida

Neste tipo de sinterização, como já foi dito e está implícito no nome, não observamos a

formação de fase líquida em ,-nhum dos estágios do processo.

A.3.1 Estudo topològtco

Crescimento do pescoço

Colocadas em contato e aquecidas, as partículas de um pó tendem à aglutinação

através de um processo de difusão. Este processo cresce a partir dos pontos de contato e

acaba por formar uma "ponte" entre as partículas, chamada de pescoço. 0 fluxo difusional

ocorre devido a uma diferença do potencial químico entre as superfícies em contato e o

restante da superfície e interior das partículas. Esta diferença de potencial é devida à

variação da concentração de vacâncias (AC), que se encontram em maior quantidade nas

superfícies curvas dos grãos e especialmente na região de 'contato entre as partículas. No
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caso específico do crescimento do pescoço, observamos este fenômeno para a curvatura

de uma partícula, (geralmente medida segundo seu raio R, considerando-se a partícula

esférica), e a curvatura do pescoço p' (que assume um valor negativo quando o centro de

curvatura está dentro do material, e positivo quando este recai no poro). AC é, então,

essencialmente determinada pela diferença dos raios pi e R.[Ku 56]

Por essa razão a concentração de vacâncias aumenta sob a superfície do pescoço quando

comparada com o interior do grão e até mesmo com a superfície do grão. As vacâncias

então se deslocam para a superfície do poro onde são eliminadas. Como resultado disto deve

ocorrer uma redução da área superficial* sem no entanto haver densificação (mecanismos

1 a 3 da figura A.l). Este também pode ser descrito como um escoamento de material da

superfície do grão para o pescoço. De maneira alternativa, as vacâncias podem se deslocar

para o contorno de grão onde são absorvidas, e com isso subsequentes camadas de átomos

são removidas. 0 íuxo de matéria neste caso é do contorno de grão para o pescoço.

Este mecanismo resulta na diminuição da distância entre centros e consequentemente em

densificação (mecanismos 4 e 5 da figura A.l). Nessa figura x = raio de curvatura do

pescoço, Y •— distância entre centros das esferas e AY = encolhimento real; no caso de

duas partículas AY = 2 R - Y.

0 crescimento do pescoço vem sendo estudado com o uso de modelos geométricos sim-

ples, como esferas sobre chapas, duas esferas e linhas de esferas, tanto a nível teórico como

experimental. E todo este esforço c desenvolvido visando responder às principais questões:

- Qual a taxa de crescimento do pescoço para cada mecanismo ?

- Como pode ser explicada a aproximação entre centros ?

• Qual é o encolhimento linear ?

- E possível a partir de experimentos adequados determinar quais os mecanismos de trans-

porte predominantes sob certas condições ?

Os argumentos teóricos utilizados são, o gradiente de concentração combinado com a

lei de Fíck, os quais resultam no fluxo de difusão. Se a curvatura do pescoço pode ser
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Mecanismo de transporte

Difusão na rede

Difusão no contorno de grão

Difusão superficial

Evaporação-condensação

m

5

4,7

6

7

7

3

n

2

1,7

2

3

3

1

Referência

(Ku 49)

(JC 63)

(CDCC 80),(Co 58)

(JC 63)

(Ku 49),(JC 63)

(Ku 49),(CDCC 80)

Tabela A.2: Mecanismos de tranporte e seus valores para m e n

aproximada diretamente da largura do pescoço e do tamanho de partícula, assumindo-se

mecanismos de transporte por difusão, a relação entre largura de pescoço e constante de

difusão pode ser obtida. Este argumento é válido para os mecanismos de evaporação-

condensação, difusão superficial, difusão volumétrica e difusão no contorno de grão. Os

resultados são normalmente expressos na forma da equação a seguir,

zm

- = Kt (A.1)

onde t é o tempo do experimento e K depende principalmente dos coeficientes de difusão

e da largura da zona de difusão, ou no caso de evaporação- condensação, da pressão de

vapor. A tabela A.2 apresenta os valores d e m e n e nos mostra que existe uma diferença

em alguns casos de acordo com a referência.

Várias tentativas para definir a ação dos mecanismos de sinterizaçâo têm sido feitas

para certas temperaturas e tamanho de partícula. Estes resultados são, no entanto, de

alguma forma arbitrários, pois:

- Os resultados podem ser descritos sob várias formas de gráfico, o que lhes dá um caracter

ambíguo, e além disso,

• 0 mecanismo predominante provavelmente muda durante o experimento,

A necessidade de se formular uma teoria que explique o comportamento dos vários

mecanismos de transporte concorrentes tem levado vários pesquisadores a desenvolver es-
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tudos nesta área. Johnson [JC 64],(Jo 69] estudou cm sucessivos trabalhos este problema,

através da inclusão de considerações quanto a difusão volumétrica e no contorno de grão, c

com o uso de simulações por computador. Em seu modelo ele considera algumas geometrias

grosseiras e calcula o efeito do "encaixe" nos contornos de grão.

Exner [Ex 79] também discute o impacto de sistemas com geometrias grosseiras e jun-

tamente com Bross [BE 79] fez um estudo com simulação por computador. Sua importante

descoberta foi que a região próxima ao pescoço, influenciada pelo transpoite de material,

se estendia muito além da região delimitada pela tangente do círculo do modelo conven-

cional. Este modelo antigo baseado na cúrvatura do pescoço />', ap esentava uma variação

descontínua na superfície de cúrvatura e'por isso, também, no potencial químico. 0 modelo

aperfeiçoado apresenta o efeito chamado "undercutting", figura A.2.

Este efeito depende grandemente de quais mecanismos de transporte são dominantes.

Nos casos em que o ^undercutting" ocorre, pode-se concluir que ou a difusão superficial ou

a difusão volumétrica desempenha papel importante.

I
* - » - . . - ; _ . •

I tHiaxi* icpcrft;»!
I

JDif J!i» SBMr.lnal t
Itft «•.-.!•:»• «t fria

Figura A.2: Perfil dos pescoços de dois cilindros nos primeiros estágios de sinterização por

difusão superficial (acima) e simultaneamente por difusão superficial e no contorno de grão

(abaixo)

Estágios intermediário e final

Para melhor explicar estes dois estágios usaremos o modelo de Coble de 1961. As

partículas neste modelo apresentam a forma de um tetracaidecaedro, que é formado pela

truncagem de um octaedro, No estágio intermediário a estrutura dos poros consiste de
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poros idênticos, cilíndricos e interconectados dispostos ao longo das três arestas em contato

dos grãos tetracaidecaédricos (figura A.3). E no estágio final eles aparecem como esferas

discretas distribuídas nos quatro vértices da parti cuia. Neste caso, como a geometria c

definida, a porosidade pode ser calculada.

l/3(36*Jr') _. r>*
U

onde í / é a porosidade, / é o comprimento da aresta e r o raio do poro.

Supõe-se que o encolhimento contínua a ocorrer por ação de difusão na rede, com

vacâncias se deslocando dos poros para os contornos de grãos mais próximos. 0 fluxo

de difusão considerado é aquele para a distribuição de temperatura numa superfície refri-

gerada de um condutor ciKndrico eletricamente aquecido. Suposições geométricas a cerca

do caminho de fluxo, considerações quanto à diferença de concentração de vacâncias AC c

do coeficiente de difusão na rede DL nos levam à equação:

=
PkT

onde c é uma constante, 6 diâmetro atômico, k constante de Boltzman, T temperatura

absoluta e tj tempo decorrido até o momento em que o poro desaparece. Derivando U

temos,
dU

Coblc então aplicou a lei experimentalmente observada para o crescimento de grãos '

cúbicos.

D2-Dl = At (A.5)

e para l3 na equação A.4 temos,

UQ-U = m(r/<0) (A.6)

onde A e N são constantes, Do e D são os diâmetros equivalentes dos grãos nos tempos t0 e

t e com porosidades UocU respectivamente. A equação A.6, então, expressa a dependência

da porosidade com o tempo. *
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Figura A.3: Estágio intermediário; os grãos (escuros) adotam a forma de tetracaidecaedros,

com canais de poros (brancos) nas arestas dos grãos.

A derivação de Coble, entretanto, apresenta um engano, a equação A.3 não pode ser

diferenciada como é mostrado se 1 é dependente do tempo.

Para a fase final, o argumento é similar, os resultados variam apenas no valor das

constantes.

A.3.2 Enfoque estatístico

O modelo mostrado até agora apresenta uma série de limitações resultantes do fato de

não se levar cm consideração funções de distribuição dos parâmetros geométricos. Se as

partículas fossem realmente idênticas como no modelo de Coble e a força motora agisse

diretamente variando a curvatura das partículas, então não deveria haver crescimento de

grão. Parâmetros caracterizando «u» dimensões e a forma da distribuição de grãos devem,

portanto, aparecer como variáveis no estudo da sinterização.

A primeira tentativa de incluir tais parâmetros foi feita por Feltham [Fe 57], que obser-

vou o seguinte:

a) A distribuição planar e espacial dos grãos se dá de maneira linear, considerando-se uma

escala decimal x logarítmica;
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b) O crescimento isotermico de grãos não muda a distribuição dos grãos;

c) O dianteiro planar de um grão c proporcional ao seu número n de lados;

d) De b) Feltham concluiu que a razão DmãX/D é constante e pode ser calculada a partir

de observações experimentais, c) normalmente 2,5;

e) 0 raio de curvatura é negativo para n menor que 6 e positivo para todo n acima de 6,

consequentemente grãos com n menor que 6 tendem a diminuir de tamanho enquanto os

outros tendem a crescer;

Figura A.4: crescimento de grãos

Feltham utilizou essas observações para formular uma lei para a taxa de crescimento de

grãos em função da tensão superficial para grãos individuais.

D2-Dl = Kt (A.7)

onde K c constante.

Partindo deste ponto Oel e Tomandl derivaram a lei de crescimento da seguinte maneira:

O ganho de energia livre AG pela transferência de material através do contorno de grão é

proporcional à diferença de energia específica do contorno de grão das partículas vizinhas.

Somando as contribuições de todas partículas, temos que a íaxa de crescimento em relação
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ao diâmetro de partícula pode ser representada pela seguinte expressão:

dl ~Ck{iDot D'
(A.8)

onde cjt c uma constante de velocidade c Do' = M2/M3',

Afn = JJ° Dnp(D,t)dD é o enésimo momento da distribuição de freqüência p(D,t).

Tomandl [To 80] estendeu sua teoria à influência de aditivos na sinterização. Estes

componentes são tidos como dissolvidos em certo grau no volume dos grãos, por isso atuam

normalmente, mudando a constante de velocidade c». Acima do seu limite de solubilidade,

os aditivos podem se concentrar nos contornos de grão bloqueando, assim, a transição de

moléculas através desta.

Dois casos podem ser considerados:

a) A difusão dos aditivos ao longo dos contornos de grão é muito rápida, proporcionando

uma distribuição homogênea entre os grãos. O equacionamento para este caso é relativa-

mente simples e pode ser encontrado na referência [To 84].

b) A difusão ao longo dos contornos de grão é muito lenta, ocasionando uma distribuição

heterogênea do aditivo. Neste caso a quantidade de aditivo que envolve os grãos depende do

tamanho das partículas vizinhas. As equações para este caso são muito mais complicadas

que no caso anterior e apenas desenvolvimentos numéricos estão disponíveis.

Alem das teorias apresentadas, dois outros trabalhos no estudo da sinterização em bases

estatísticas devem ser revisados. São eles, o trabalho apresentado por CaTpay e Kurtz [CK

78] e o estudo feito por Kuczynski [CK 82].

Carpay e Kurtz desenvolveram a teoria de Feltham. Eles definiram o termo "normal"

para o crescimento de grãos, baseado em quatro observações fundamentais:

-Uma faixa relativamente estreita de tamanhos e formas de grãos nos dão uma con-

figuração policristalina com aparência uniforme;

- Esta uniformidade persiste durante a sinterizaçõ;

- A microestrutura é surpreendemente estável contra perturbações tais como impurezas,

mudanças na estrutura cristalina, etc (estabilidade);
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. <U «Ativo

Figura A.5: Esquema da distribuição de aditivo rápida (i), e lenta (ii)

- O logarítmo do diâmetro dos grãos, o número de lados n numa seção plana e o número

de faces F, podem ser aproximados por uma distribuição normal Gaussiana.

Estas observações foram transformadas em postulados que são rapidamente apresenta-

dos a seguir:

A massa de grãos pode ser dividida em um número imito de classes de acordo com o

parâmetro topológico apropriado, n para o caso plano e F no caso de configuração espacial. *

0 crescimento individual dos grãos ocorre pelo colapso dos grãos pertencentes à mais baixa

classe,

Estes postulados foram equacionados e são apresentados abaixo:

- A relação do tamanho médio por classe (Dn.mtj) e o tamanho médio de grão é,

A.WAne.1 - ( n / n ^ ) 1 ' 4 (A.9)

• O crescimento de grãos pode ser descrito como,

D2
n{t) - Dl(t0) = (n/nmtd)**Bt (

- E a relação entre diâmetro máximo e diâmetro médio,
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onde Dmt4 e nme^ correspondem ao diâmetro médio e ao número médio de arestas dos grãos

respectivamente; B é uma constante.

Já Kuczynski [CK 82] apresenta uma abordagem diferente. Seu modelo topológico para

a porosidade é similar ao de Coble. Ele descreve a passagem do estágio intermediário para

o final com os poros se dividindo cm segmentos, e a seguir numa cadeia de poros discretos

mais ou menos esféricos. Kuczynski trabalhou com relações entre raios médios dos grãos,

área total dos poros e porosidade, assim como a variação da porosidade com o tempo, ele

transformou o modelo em equações simples , usando apenas valores médios e baseando sua

teoria na relação,

R=Klr/U1/2 (A.12)

onde Ki é constante, Rer são os raios de grãos e poros respectivamente.

A.3.3 O crescimento de grão e o encolhimento

*

Nesta seção discutiremos rapidamente como se chega à microestrutura final, e como os

principais mecanismos de transporte, crescimento de grão e encolhimento interagem.

Quanto ao encolhimento, existe íntima ielação entre a localização de poros e este

fenômeno. Alexander e Baluffi [AB 57], foram os primeiros a observar que quando os

poros se afastam do contorno de grão em direção ao seu interior, o encolhimento efetiva-

mente para. Rosolowski e Guskovich [RG 73] observaram que poros em contornos de grão,

com raio eqi valente de 1/zm ou mais, encolhem 7 vezes mais rápido que aqueles de mesmo

volume localizados dentro de um grão. Alem disso, deve existir uma pequena diferença

para a taxa de encolhimento de poros de mesmo tamanho, de acordo com sua localização

dentro do grão.

Outro fator importante a ser conhecido é o crescimento dos poros. A chance de poros

grandes crescerem em prejuízo dos pequenos (devido à diferença em seus raios, o que

provoca uma diferença na concentração de vacâncias) é muito pequena, pois os contornos

de grãos são normalmente tidos como perfeitos sumidouros de vacâncias. A coalescência de
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poros (figura A.6), onde estes se deslocam ao Lago dos contornos de grãos e se encontram

durante a diminuição e extinção de pequenos grãos parece ser o mecanismo mais provável

para o seu cresdmento. A geometria de grãos e poros permanece a mesma, assim como a

razão entre seus tamanhos.

Figura A.6: Cresdmento de poros a partir da extinção de pequenos grãos

Em geral se quer que os poros permaneçam nos contornos de grãos, (creschnento nor-

mal), para que a densificação seja mais efetiva do que quando os poros se desligam dos

contornos de grãos, (cresdmento anormal de grãos). 0 encolhimento desses poros ocorre

por difusão nos contornos de grão (DB) OU por difusão na rede (DL) e o movimento dos

poros por evaporação - condensação (Da)% por difusão na superfíde (Ds) ou por difusão

na rede (DL).

A expressão para a mobilidade de poros, Vp, geralmente se apresenta da seguinte forma,

onde ei é uma constante e o expoente de r (raio do poro) depende do mecanismo de

transporte, assumindo valores de n = 3 para difusão na rede, n = 4 para difusão na

superfície e n = 3 ou 4 para transporte de vapor. Desta forma, partículas de tamanho

pequeno favorecem o transporte por difusão de superfície. E em altas temperaturas, o
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movimento de poros por transporte de vapor se torna mais possível, mas apenas em alguns

casos, (ex: MgO em temperaturas muito altas), onde este será o mecanismo dominante.

Na figura A.7 podemos observar que poros pequenos são "arrastados" ao longo do

contorno de grão e que poros grandes inibem o movimento de contornos de grãos.

Movimento
do p o r o /

Morimento dó
contorno de

Figura A.7: Comportamento de poros grandes e pequenos nos contornos de grãos

A.3.4 Sinterização com fase líquida

Este é o processo mais barato e fácil para se obter produtos com alta densidade. Porem,
*

embora o processo funcione bem, (ex: ZrOj + A12O3 [RB 79], Si3N4 com MgO [TL 74]), a

presença de uma segunda fase pode levar a severa degradação na resistência do sinterizado

em altas temperaturas.
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A sinterização com fase líquida pode ser dividida em três estágios:

I Observa-se o escoamento de líquido e um rearranjo das partículas enquanto 4

ocorre a formação das pontes de fase líquida entre os grãos. O ângulo de mo-

lhamento a determina se as partículas são atraídas ou repelidas pela fase líquida.

Um ângulo a < 90° denota atração quando temos superfícies planas, no caso,

como consideramos partículas esféricas, a curvatura dos grãos tem de ser levada

em conta, ou seja a deve ser bem menor que 90°. A força que age entre dois

grãos depende, então, de a, do diâmetro da partícula (esférica) e do volume da

ponte.

II No caso de haver dissolução da fase sólida, a fase líquida penetra no contorno de

grão das partículas desintegrando-o e levando a um aumento do encolhimento

atavés do rearranjo. Pequenas partículas são dissolvidas e reprecipitadas não

uniformemente junto a grãos maiores onde há espaço disponível (figura A.8).

Se a fase líquida não dissolve quantidades consideráveis das partículas sólidas,

o rearranjo cessa quando as partículas formam uma estrutura sólida entre elas.

III Quando o equilíbrio químico é alcançado o estágio final tem início. No caso onde

as partículas formam um esqueleto de fase sólida, uma maior densificação só

pode ser alcançada através da sinterização em estado sólido. O crescimento de

grãos no processo de sinterização com fase líquida resulta num aumento médio

do tamanho de partícula, proporcional à raiz cúbica do tempo de sinterização.

Não está ainda claro se este processo pode ser atribuído apenas ao fenômeno de

Ostwald ripening, ou se o processo de coalescência desempenha também papel

significativo.

Deve-se notar que os três estágios apresentados náo são estanques e não podem ser

distinguidos de maneira precisa.
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Condição inicial Após. reaçranjo

Figura A.8: Sinterização com fase líquida

A.3.5 Aditivos

Alguns esclarecimentos sobre a atuação de aditivos já foram apresentados na seção

A.3.2. Nesta seção apresentamos, de maneira breve, os mecanismos segundo os quais estes

componentes agem:

• Pela formação de uma fase líquida.

t Formando uma segunda fase sólida que deve ser capaz de inibir o crescimento de grão.

• Através de segregação nos contornos de grão.

• Afetando as constantes de difusão. No caso de o crescimento de grão ser controlado

pelo "arrasto" de poros (pore drag), os aditivos agem reduzindo DS,DL OU DQ,

inibindo, assim, o crescimento, (existe porém o risco de os poros se separarem do

contorno de grão provocando um crescimento anormal dos grãos). E além disso, os

aditivos devem promover uma maior densificação através do aumento de DL OU D$-

• Alterando a proporção de energia de contorno de grão em relação à energia livre de

superfície.
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Figura A .9: diagrama esquemático da atuação de aditivos

A.3.6 Limitações da teoria e comparações com a prática

Existem muitas falhas nos modelos de sínterização até agora apresentados. As equações

para o encolhimento têm sido especialmente criticadas. Apresentamos a seguir um resumo

das limitações da teoria:

- Se descobriu através do estudo de largura de linha de raios-x , que as partículas

de pós cerâmicos consistem muitas vezes de policristais finos. Estes pequenos aglomera-

dos, por apresentar alguma porosidade, são prejudiciais ao processo, além disso, a sua

formação diminui a reatívidade das partículas pela redução da área total de contato. Estes

aspectos não considerados pela teoria, são fontes de defeitos em compactos sinterizados, pois

prejudicam a densificaçáo do material e consequentemente suas propriedades mecânicas.
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- A energia de superfície não é necessariamente isotrópica, como normalmente supõe-se.

- Modelos em duas dimensões são usados para discutir comportamentos tridimensionais.

- Embora os modelos teóricos consigam explicar razoavelmente os estágios do processo

de sinterização, ainda não é possível se descrever satisfatoriamente como o processo se

desenvolve, ou seja, como se dá efetivamente o transporte de material e qual a relação

entre os mecanismos atuantes.

- O comportamento em monocristais é usado para descrever o comportamento de com-

pactos policristalinos.

E além disso, existe uma grande diferença entre o que se assume para um modelamento

teórico e aquilo que ocorre realmente* na prática.

Em estudos teóricos temos:

• Pós iniciais puros e quimicamente homogêneos;

• Com grãos esféricos pequenos e uniformes;

• Compactos homogêneos;

• Sinterização a temperatura constante.

E as características observadas em procedimentos práticos apresentam aspectos completa-

mente adversos:

• Os pós são impuros c normalmente com misturas quimicamente heterogêneas;

• Tamanhos de partículas não uniformes, com aglomerados de tamanho também hete-

rogêneo, distribuições de tamanhos muito larga, e grandes áreas superficiais;

• Compactos com geometria complicada e distribuição de densidade não uniforme;

• E sinterização na prática, sob condições não - isotérmicas.
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