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SUMARIO

O^ihj«ti»o dm,UL trabalho fwLfooduzjar alumina pu-

ra sinterizada e otimizar os parâmetros de sinterização/de

modo a obter-se a maior resistência mecânica possível. Pa-

ra tal, corpos de prova ímmm sinterizados a partir de um

pó fino de alumina pura (At203), da fase a, em várias tem-

peraturas e tempos, em ar. t*k »

<*%$ microestruturas obtidas -foy—í awaliaadaB quanto

ã porosidade e .ao tamanho de grão, o que permitiu estabele

cer a cinêtica da redução da porosidade e do crescimento

de grão.k

A resistência mecânica medida -passou'por um máximo

em função da temperatura ou do tempo de sinterização. 9&k

Observai uma migração dos máximos da resistência mecânica

em direção a temperaturas mais baixas â medida que o tempo

de sinterização é aumentado, o que confirm&r a propriedade

de permuta, entre si, do tempo e da temperatura em um pro-

cesso termicamente ativado. "^Taumento da resistência mecâ-

nica antes de ser atingido o máximo fiiP^PNtalfl^ ao de-

créscimo da porosidade e \ diminuição da resistência mecâ-

nica após o máximo foi atribuída ao crescimento do tamanho

de grão. A migração dos máximos com tempo etemperatura tem

conseqüências práticas, importantes por permitir a realiza-

ção de sinterizações a menores temperaturas sem perder os

bons valores da resistência mecânica, o que torna possível

iü



o uso de equipamentos menos sofisticados reduzindo os cus-

tos com investimentos e com gastos de energia.

( Algumas das aluminas produzidas apresentaram alta

resistência mecânica, com um valor médio da distribuição

de 400 MPa comparável e até mesmo superior ao das aluminas

produzidas è vendidas nos países industrializados. As alu-

minas produzidas no presente trabalho apresentam baixa po-

ros idade (da ordem de 21) e pequeno tamanho de grão (em

torno de 3,5 ym).

iv
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Histórico

Com o crescente desenvolvimento industrial, a bus-

ca de novos materiais de melhor desempenho, em substitui»

ção aos tradicionais, tem sido ampliada. Assim, a utiliza-

ção de materiais não-metãlicos tem sofrido grande impulso,

sendo de destacar.o papel representado pelos cerâmicos, e

entre eles o das cerâmicas especiais, como as aluminas de

alta pureza, que vêem suas aplicações práticas se estende-

rem a diversos ramos da industria. Hoje as aluminas puras

são usadas como ferramenta de corte na industria automobi-

lística, superando em produtividade as ferramentas de me-

tal duro; na indústria têxtil, como guias para fios; na in

dústria bélica, como material para blindagem; na indústria

eletrônica, como substrato de circuitos integrados; na in-

dústria química, em equipamentos sujeitos ã ambientes cor-

r-osivos; e inúmeras outras aplicações.

0 crescente emprego das aluminas puras pode ser com

preendido em face do seu baixo custo de matéria-prima e de

suas propriedades, como estabilidade mecânica, térmica e

química, dureza e resistência ao desgaste,superiores a dos

materiais metálicos ou orgânicos em certas aplicações até

temperaturas elevadas.

1
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As aluminas puras hi algum tempo vêm sendo desen-

volvidas mundialmente e sua utilização em nosso país tende

a aumentar. Até o presente momento toda a alumina pura pa-

ra uso industrial é importada,o que torna desejável a via-

bilização do processo de sua produção no Brasil.

Este trabalho objetivou produzir a primeira alumi-

na pura sinterizada no Brasil a partir de um pó de AZJOJ

importado,otimizar os parâmetros de sinterização de modo a

obter-se a melhor resistência mecânica possível e estabele

cer a cinética da variação do tamanho de grão e da porosi-

dade para as condições de produção utilizadas. Os parâme-

tros de sinterização foram otimizado.s pelo estudo da in-

fluência da microestrutura e da porosidade sobre a resis-

tência mecânica.



CAPÍTULO II

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 - Introdução à sinterização nos õxidos

Sinterização é o processo fundamental de fabrica-

ção dos cerâmicos e de outros materiais,consistindo na den

sificação de compactados porosos sob aquecimento através

de transporte de matéria em escala atômica e sendo um pro-

cesso termicamente ativado 1<z.

A força motriz para a densificação é o excesso de

energia superficial presente no no » ser compactado *. Cos

o decorrer da sinterização há um decréscimo da área super-

ficial e diminuição da energia livre de superfície pela e-

liminação de interfaces sõlido-vapor com surgimento simul-

tâneo de interfaces solido-sólido ".

Durante o processo de sinterização o compactado po

roso experimenta uma mudança na forma dos poros, uma retra

ção volumétrica caracterizada pela eliminação da fase poro

sa e a ocorrência de crescimento de grão das partículas em

contacto entre si.

2.2 - Modelos e estágios da sinterização

Ao estudar-se o comportamento dos compactados poro

sos sob aquecimento, observa-se que a taxa de sinterização



diminui ao longo do processo. Como as mudanças ocorridas

são interpretadas em termos de transporte de matéria, a

questão a responder é qual o mecanismo de difusão controla

dor do processo de sinterização 5.

No inicio da sinterização a energia disponível é

maxima e se deve ac excesso de superfície livre do pó, ga-

rantindo ao processo de difusão uma alta força motriz. Â

medida que a sinterização prossegue o excesso de energia

superficial diminui e as distâncias necessárias ã difusão

aumentam, o que provoca um decréscimo no fluxo de íons qüe

se difundem pelo cristal. As maiores mudanças ocorridas no

compactado se dão no início da sinterização e as menores

mudanças no final do processo.

Para o processo de sinterização pode ser estabele-

cido um equilíbrio entre a energia específica superficial

e a energia interfacial ou energia de contorno de grão '.'

Esse equilíbrio em um certo instante pode ser expresso ana.

liticamente pela equação:

SGsist

onde Gs^st representa a energia interfacial específica to-

tal do sistema ou a força motriz da sinterização, y . a e-

nergia específica livre e yc a energia de contorno de grão.

A . é a área de superfície livre e A a área interfacial.

0 primeiro termo do lado direito da equação (1) e sempre

negativo enquanto que o segundo termo é sempre positivo.



A cinética da sinterização é bastante clara quando

interpretada à luz da equação (1). Ha um estagio inicial

com alta força motriz, isto e, com *G • fortemente nega-

tivo ,e um estágio final tendendo a uma condição de equilí-

brio com Ô G s s t fracamente negativo ou mesmo igual a zero,

onde o processo de sinteriiação cessaria. Sabe-se há muito

que na sinterização além dos estágios inicial e final exis

te um estágio de transição ou intermediário. Os mecanismos

e mudanças microestruturais que influenciam cada um dos es

tãgios serão agora discutidos.

a) Estágio Inicial

As mais rápidas mudanças no compactado poroso ocoir

retn no estágio inicial, o que pode ser atribuído ã alta for_

ça motriz presente neste estágio e ao fato de o transporte

de matéria ser feito á pequenas distâncias 3. Este estágio

é caracterizado por um processo dê agregação do pó e pela

formação de um pescoço ou "neck" entre as partículas em

contacto, que é a característica mais importante deste es-

tágio '. A densidade relativa do compactado poroso aumenta

de aproximadamente.101.

A Figura 1 mostra duas partículas cristalinas em

contacto no estágio inicial com os possíveis mecanismos de

transporte de matéria que podem operar J. A área de contac

to entre as duas partículas é um dos meios pelo qual a di-

fusão irá se processar.



Figura 1: Mecanismos de transporte de matéria segundo Johnson
e Cutler J: 1 - deformação plástica direta através de dis-
cordâncias, 2 - transporte por fase vapor, 3 - difusão su-
perficial, 4 - difusão volumetrica na região do contorno
de grão, 5 - difusão ao longo do contorno de grão, 6 - di-
fusão volumetrica na regido do contorno de grão, 7 - difu-
são volumetrica (sô ocorre se houver um fluxo de lacunas
para o contorno de grão a partir de defeitos interno» que
agem como fonte de lacunas).
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Os mecanismos de transporte de matéria da Figura 1

podem ser divididos em dois grupos pela função que desemp£

nham na sinterização: 1) os que contribuem para a densifi-

cação; 2) os que contribuem somente para a formação do pes_

coco.

Os mecanismos do grupo 1 são aqueles que, promoven

do a difusão de matéria para fora da região de contacto en

tre as partículas, provocam a aproximação dos seus centros

uns em direção aos outros, produzindo densificação. Neste

grupo estão incluídos os mecanismos de números 1, 5, 6 e

7 da Figura 1.

Os mecanismos do grupo 2,que contribuem somente psi

ra a formação do pescoço^são os de números 2, 3 e 4. Esses

mecanismos também promovem um arredondamento dá fase poro-

sa, reduzindo a força motriz do .processo de sinterização.

Durante o estágio inicial os cristalitos em con-

tacto não experimentara crescimento de grão porque a migra-,

ção de contornos de grão requereria um aumento da área su-

perficial e daí de energia. 0 contorno de grão é inicial -

mente confinado ã área do pescoço e so após a formação do

pescoço a inibição ao movimento dos contornos de grão de-

cresce tornando possível o crescimento de grão. 0 ponto no

qual o crescimento de grão ocorre ê considerado como o fi-

nal do estágio inicial de sinterização *.



b) Estágio Intermediário

0 estágio intermediário ê caracterizado por uma es_

trutura de poros conectados entre si e por canais ã super-

fície livre, por crescimento dos cristalitos e pelo aumen-

to do livre caminho médio de difusão resultante de um afas_

tamento entre fontes e sumidouros de lacunas. Neste está-

gio a força motriz ê menor que aquela do estágio inicial 3

e termina quando os poros conectados entre si e com a su-

perfície tornam-se isolados aprisionando o gás do ambiente

de sinterização. A densidade neste estágio aumenta até 951

da densidade filial.

c) Estágio Final

0 estágio final é caracterizado por poros isolados

entre si e por uma baixa força motriz necessária ao proces_

so de difusão. Os modelos de sinterização 6 admitem 'que os>

contornos -de grão e os poros agem, respectivamente,como su

midouros e fontes de lacunas. Para se conseguir um mate-

rial de alta densidade é, importante, então, que a mobili-

dade dos contornos de grão seja reduzida e seja retardado

o crescimento de grão, de maneira que os poros localizados

próximos aos contornos de grão possam ser eliminados. Os

contornos de grão não podem se afastar dos poros sob pena,

se isto ocorrer, de obter-se um sinterizado com norosidade

residual.

No estagio final, o efeito da atmosfera de sinte ri

zação se faz sentir de maneira bastante acentuada 7, pois



o processo de eliminação da porosidade só ocorre até que a

pressão (Pg) do gás aprisionado nos poros seja contrabalan

cada pela tensão de superfície (Y).segundo a relação: Pg •

= 2Y/R, onde R ê o raio efetivo da curvatura da superfí-

cie do poro. Para que a densidade teórica seja alcançada ê

necessário portanto que o gás aprisionado nos poros se djl

funda pela rede do cristal para uma superfície livre. Exem

pios de gases solúveis e não solúveis, na alumina, são o

hélio e o argônio.

A inibição ao movimento dos contornos de prão du-

rante os estágios intermediário e final node ser feita a-

través do uso de aditivos de sinterização ao oxido a sinte

rizar *, como por exemplo o N.t.0, FeO e MgO em alumina. As

maneiras pelas quais os aditivos inibem o movimento dos

contornos de grão serão posteriormente discutidas.

2.3 - Difusão

£" sabido há muito que a taxa de sinterização é di-.

retamente proporcional ao coeficiente de difusão do íon

que se desloca mais lentamente pela rede do oxido a sinte-

rizar l e que a magnitude do coeficiente de difusão é pro-

porcional ao produto da concentraçio dos defeitos presen-

tes pela mobilidade desses mesmos defeitos.

Em muitos materiais cerâmicos observa-se que a va-

riação da difusividade com a temperatura exibe dois ramos.

Em altas temperaturas tem-se a parte intrínseca, o que si£
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nifica que estão em equilíbrio termodinâmico e em baixas

temperaturas tem-se o ramo extrínsico no qual a concentra*

ção de defeitos depende fortemente de fatores externos co-

mo o teor de impurezas presentes no oxido ou a pressão de

oxigênio *. A variação da difusividade com a temperatura

está representada esquematicamente na Figura 2.

Figura 2: Representação esqueuática da variação da difusi-
vidade com a temperatura, T, segundo Kingery h. 1 - ramo
intrínsico, 2A e 2B - ramos extrínsicos de um material im-
puro. No ramo 2A a concentração de impurezas ê maior que
no ramo 2B.

É de se notar a forte influencia da concentração

de impurezas no fenômeno da difusão. Na curva 2A da Figura

2, onde o teor de impurezas é maior que o da curva 2B,a di_

fusão extrinsica predomina até temperaturas bem mais eleva

das que aquelas características da curva 2B.



A difusividade ê sempre determinada pelo produto da

concentração dos íons presentes por suas mobilidades absolu

tas. e, para que a difisão ocorra ê necessário criar-se o'

defeito pontual e promover seu movimento através da rede pe

Io volume ou pelos contornos de grão. 0 coeficiente angu-

lar da variação da difiisividade com a temperatura na Figu-

ra 2 é proporcional à energia necessária ã criação do defeî

to pontual e a sua mobilidade pela rede. o que mostra que

a presença de determinados elementos como impurezas ou dopa

gem intencional promoverá uma difusão mais rápida e auxilia

tá ã sinterizaçao. pelo aumento da concentração de defeitos

pontuais presentes que implicará em uma menor quantidade de

energia requerida ã difusão. Deste modo, em termos energéti

cos, a difusão extrínsica é favorecida em relação â difusão

intrínseca.

0 íon controlador do prtfcesso de difusão será aque-

le que for mais lento e se difundir pelo caminho mais rápi-

do '. A difusão será controlada pelo ânion ou pelo cation,

dependendo dos valores dos coeficientes de difusão daqueles

íons quando se difundindo pelo volume ou pelos contornos de

grão do cristal. Os pequenos valores de coeficiente de difu

são nos õxidos, da ordem de 10'" cm*/s, mostram que deve-

se trabalhar com partículas bastante finas na faixa de mí-

crons na sinterizaçao; pois, somente com cristalitos bas-

tante pequenos o processo de difusão terá lugar em um tempo

razoável ".

Um modo adequado de se explicar a sinterizaçao con-
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siste na medição dos coeficientes de difusão dos íons que

se difundem pelo cristal, o que possibilita estabelecer o

mecanismo controlador da difusão. A medição dos coeficien-

tes de difusão se faz de forma indireta e através de gran-

dezas físicas mensuráveis experimentalmente, como a condu-

tividade elétrica, a taxa de fluência por difusão e a re-

tração linear de um compactado poroso na sinterização.

A medida do coeficiente de difusão através da con-

dutividade elétrica se baseia no fato de que a componente

iônica da condutividade elétrica é proporcional ao coefici_

ente de difusão. Muitos estudos de difusão em oxidos, como

a alumina, são feitos através da medida da condutividade iô-

nica no cristal i»»*2*»*.

Outra forma de medir o coeficiente de difusão con-

siste em estudar a fluência por difusão, através de meca-

nismos como o de Nabarro-Herring (difusão através da re-

de) e de Coble (difusão através dos contornos de grão). A

taxa de fluência é proporcional ao coeficiente de difusão

tanto para o mecanismo de Nabarro-Herring quanto para o me

canismo de Coble lkt 15>16'17, As interpretações dos resul-

tados da fluência por difusão tem contribuído para o esta-

belecimento da estrutura de defeitos e dos mecanismos que

controlam o processo de sinterização 9'»"'>»'»»»20.

0 coeficiente de difusão também pode ser medido pe
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la retração linear de um compactado poroso na sinteriza

ção, pois esta grandeza ê" proporcional ao coeficiente de

difusão. Muitos estudos do coeficiente de difusão são fei-

tos através da retração linear 2 1 t 2 2 l 2 J.

2.4 - Estrutura de defeitos e dopagem

Estrutura de defeitos ê o conjunto de defeitos pon

tuais que ocorrem em um cristal iônico e asseguram a neu -

tralidade macroscópica de carga no cristal. Ela é intrínse_

ca quando os defeitos são criados para manter o equilíbrio

termodinâmico em cristais iônicos e é* extrínsèca quando a_

dições, impurezas ou mudanças de Valencia provocadas pela

pressão de oxigênio externo dominam a concentração de um

determinado defeito nativo e/ou provocam o surgimento de

outros.

Os defeitos pontuais intrínsecos podem ser de três

tipos: a) Desordem Frenkel de Cations, b) Desordem Frenkel

de Ânions, c) Desordem Schottky.

Para a desordem Frenkel de cãtions pode-se escrever

tomando como exemplo o oxido de alumínio que:

*x : Aí[" * VA, (2)
Aí. x A*

Para a desordem Frenkel de anions tem-se:

°5 : °;f
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e para a desordem Schottky,

nulo S 2 Vj^1 + 3 VQ* (4)

A notação empregada para as cargas negativas e po-

sitivas se deve a Kr-ÍJgçr e Vink 2h: um ponto significa uma

carga positiva simples em excesso à carga regular do íon

considerado e uma aspa uma carga negativa simples. A neu -

tralidade de carga ê expressa por um x e V significa uma

lacuna, que pode ser tanto do Aí, ou quanto do 0.

A formação de defeitos extrínsecos pode ocorrer de

duas maneiras:

1} Por desvios da estequicisetria (interação cora o

oxigênio)

A formação de defeitos não-estequiométricos depende

da relação entre a concentração de metal e a concentração

de oxigênio.Esses defeitos são dos seguintes tipos *»a$;

a) Metal em falta: o principal defeito ê a lacuna

metálica, V...

b) Metal em excesso: o defeito predominante é o me

tal intersticial, Mj.

c) Oxigênio em falta: o principal defeito é a lacu

na de oxigênio, VQ.

d) Oxigênio em excesso: o defeito predominante é o
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oxigênio intersticial, (h.

A origem de desvios da estequiometria.é a capacida

de do cation de mudar de Valencia, o que possibilita a in-

corporação ou liberação de oxigênio. Este efeito é" somente

observado na alumina se esta contiver metais de transição

como impurezas, porque o próprio íon Af é muito estável.

Para a alumina, defeitos do tipo oxigênio intersticial *

não ocorrem por razões energéticas.

2) Por impurezas

A presença de cátions de Valencia diferente daque-

la da matriz, chamados "íons aliovalentes", provoca um de-

sequilíbrio de cargas dentro do distai, resultando em uma

carga líquida diferente de zero. Para restaurar a neutrali^

dade macroscópica de carga, a presença dos íons aliovalen-

tes resulta na formação de defeitos pontuais positivos ou'

negativos na sub-rede dos cátions ou ânions aumentando a

concentração de defeitos nativos rio cristal <ttZk.

A adição de um cãtion M em um oxido do tipo A2X3,

como a alumina, aumenta a concentração dos defeitos nati-

vos pela formação de defeitos adicionais catiõnicos ou ani

ônicos dependendo se predomina desordem do tipo Frenkel ou

Schottky.

a) Se desordem tipo Frenkel predominar,

3M + AJt* -• 3M' + Aí'," (5)

At Al *
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ocorre formação de alumínio intersticial segundo a equação

(5).

b) Se desordem tipo Schottky predominar.

2M - m'kl + v-- (6)

hi formação de vazios de oxigênio segundo a equação (6).

Na adição de um cátion M , o defeito adicional ê

sempre uma lacuna metálica, porque O*.' é impossível . ocor-

rer, não sendo possível distinguir, também, entre a desor-

dem tipo Frenkel ou tipo Schottky. .

3M * 3MÁ* + VÂi'

A predominância de uma das desordens de Frenkel ou >

de Schottky será baseada na energia necessária a criação

do defeito nativo. A dopagem com íons aliovalentes contri-

bui de forma benéfica para a sinterizaçao, por aumentar a

concentração dos defeitos nativos presentes no oxido e au-

mentar o valor do coeficiente de difusão. A concentração

intrínseca dos defeitos 26 é da ordem de 10" enquanto que

a concentiação extrínseca se aproxima da concentração de

impurezas presentes no oxido. Para uma concentração de im-

purezas de uma parte por milhão (1 ppm) a concentração ex-

trínseca já é mil vezes maior que a concentração intríns -

ca. Na prática os efeitos intrínsecos não são observados.
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Z.5 - Propriedades mecânicas

2.5.1 - Vista geral

Nos materiais cerâmicos, ao contrário dos materiais

metálicos, a resistência mecânica não apresenta um valor

constante e bem definido. Ela é caracterizada por uma dis-

tribuição estatística d valores e a interpretação de seu

significado ê baseada na teoria estatística da resistência

mecânica dos materiais, proposta por Weibull 27.

Weibull 27 relacionou a probabilidade acumulada de

fratura de um cerâmico à resistência mecânica e à um parâme

tro de qualidade chamado "parâmetro de Weibull", de acordo

com a equação:'

F = 1 - exp l - — (—)m] (8)
V0 S0

onde m é o parâmetro de Weibull, SQ um parâmetro de ajuste,

F a probabilidade de fratura,S a resistência mecânica, V o

volume de material sob teste e VQ o chamado"volume padrão".

Rearrumando a equação (8) e considerando corpos de

prova de igual volume, ela toma a forma da equação (9). A

maneira de representar a equação (9) em forma de uma reta

consiste em plotar-se a probabilidade acumulada de fratura

em função da resistência mecânica, o que resulta no chama-

do "diagrama de Weibull" mostrado na Figura 3.
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(9)

inCS)

Figura 3. Diagrama esquemático de Weibull. O coeficiente an

guiar da reta é o parâmetro de Weibull m e F a probabilida-

de acumulada de fratura.

A distribuição estatística dos valores da resistên-

cia mecânica se deve a uma distribuição de defeitos estatís,

ticos no interior ou na superfície do material. Um corpo de

prova esquemático, sob tensão de flexão, é mostrado na Figu

ra 4.
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Figura 4: Corpo de prova sob flexão. Os pequenos traços e-
xemplificam a distribuição dos possíveis defeitos existen-
tes no material.

0 corpo de prova irá fraturar quando for atingido

o valor crítico para o fator de intensidade-de tensão, Kc-

V Ç , »/* (10)
c = Y 3 ac

onde S ê a tensão de fratura, ac o comprimento crítico do

defeito que originou a fratura e Y- um fator geométrico.

A primeira proposta para relacionar a resistência

mecânica a parâmetros do material, como o módulo de elasti^

cidade (E), a energia específica de fratura (yf), e o ta-

manho crítico do defeito que originou a fratura foi feita

por Griffith e posteriormente modificada por Davidge e

Evans 2a segundo a equação:

S . 1 ( 2 Yf E/a_) l / 2 CID
Y * C
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Os microdefeitos comumente encontrados em cerâmi-

cos ** como a alumina são mostrados na Figura 5.

Figura 5: Defeitos internos nos cerâmicos segundo HUbner 2':
1 - riscos na superfície, 2 - poros de sinterização, 3 -
inclusões, 4 - contornos de grãos quebrados.

Tratamentos mecânicos ou térmicos que induzam de-

feitos superficiais de qualquer natureza, como os riscos

de superfície da Figura S, estarão reduzindo a resistência

mecânica do material.

2.5.2 - Variação da resistência mecânica e do modulo de e-

lasticidade com o tamanho do grão e a porosidade

De acordo com Knudsen IV, a variação da resistência

mecânica com o tamanho de grão pode ser expressa pela equa-

ção:
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K . G~a (12)

onde G é o tamanho de grão e K e a são constantes empíri-

cas para um material particular.

Para materiais contendo poros, Knudsen 30 ainda pro-

pôs que a equação (12) poderia ser corrigida por um termo

multiplicativo exp(- bP), onde P é a porosidade ê b uma

constante empírica, segundo a equação:

S = K G"a exp(- bP) (13)

Posteriormente, Carniglia 31 analisou dados da re-

sistência mecânica em função do tamanho de grão usando a e

quação de Petch e encontrou resultados consistentes:

S - M + H G~l/2 " (14)

onde M e H são constantes.

0 efeito da porosidade sobre o modulo de elastici-

dade 32 pode ser expresso pela equação:

E - EQ exp(- bP) (15)

onde E é o modulo de elasticidade com porosidade igual a

zero, sendo os outros símbolos os mesmos já anteriormente

referidos.
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Para a alumina. Rice 33 encontrou um valor para a

constante b igual a 7.

2.6 - Aplicação a alumina

2.6.1 - Mecanismos de transporte de matéria e difusão

A maioria dos trabalhos sobre a cinética da sinte-

rização da alumina empresta ênfase especial aos mecanismos

de transporte de matéria por difusão através dos contornos

de grão e por difusão através do volume 3*»l35t3S,

Para estabelecer o mecanismo predominante é neces-

sário conhecer os coeficientes de difusão dos íons oxigê-

nio e alumínio e definir o controlador do processo de difu

são. Poder-se-ia pensar que o íon oxigênio controlaria o

processo de difusão por ser maior e mais lento, como ocor-

re normalmente nos ôxidos ". Entretanto, isto deve ser en-

carado com reservas face a certos efeitos que podem alte-

rar o coeficiente de difusão do íon 0" .Oishi e Kingery 37

ao estudarem os coeficientes de auto-difusão do oxigênio em

alumina mono e policristalina observaram que o coeficiente

de difusão do oxigênio na alumina policristalina era duas

vezes maior que o valor medido em monocristais de alumina

e que difusão do oxigênio era mais rápida na região dos

contornos de grão. Assim, concluíram que .a presença de con

tornosde grão facilita a difusão do oxigênio.

Analisemos a difusão do íon 0" em uma representa-

ção esquemática dos coeficientes de difusão efetivos do o-
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xigênio para vários tamanhos de grão. D R significa o coe-

ficiente de difusão do oxigênio difundindo-se pelo volume

da rede cristalina e (DpG)ej ° coeficiente de difusão ef£ •

tivo do íon oxigênio difundindo-se pelo contorno de grão.

G=a/2Jm

(b) (C)

Figura 6: Representação esquemãtica da diferença entre os
coeficientes de difusão efetivos do oxigênio difundindo-se
pelo volume e pelo contorno de grão em um cristal: a) tama
nho de grão igual a ym, b) tamanho de grão igual a a/2 um*
e c) tamanho de grão igual a a/4 ym.

Na Figura 6-a, o tamanho de grão foi escolhido de

modo que as contribuições para o coeficiente de difusão do

oxigênio da difusão pelo volume e da difusão através dos

contornos de grão fosse da mesma ordem de grandeza.

0 valor efetivo do coeficiente de difusão do íon
_2
0 difundindo-se pelo contorno de grão aumenta com o in-
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verso do tamanho de grão e pode ser representado >a pela e

quação:

onde 6 ê a largura efetiva do contorno de grão, D—, o coe-

ficiente de difusão do oxigênio pelo contorno de grão e G

o valor do tamanho de grão.

0 valor efetivo do coeficiente de difusão do íon

0~z difundindo-se pelo contorno de grão torna-se maior à

medida que o tamanho de grão decresce, como nas Figuras 6-b

e 6-c, enquanto que o coeficiente de difusão do oxigênio

difundindo-se pelo volume permanece inalterado. A presença

de contornos de grão aumenta o valor de (D£Q) c í5'í7« >••

Os cálculos de Mistier e Coble "° para o coeficien

te de difusão do oxigênio exemplificam.bem a contribuição

dos contornos de grão para o coeficiente *ie difusão do oxi_

gênio. Mistier e Coble usaram a equação (16) em seus cãlcu

los. A Figura 7 apresenta os coeficientes de difusão dedu-

zidos por aqueles autores.
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Figura 7: Coeficientes de difusão do oxigênio en função da
temperatura para diferentes tamanhos de grão (gráfico re-
produzido da referência 40).

2.6.2 - Difusão, aabipolar

0 termo difusão aubipolar é usado para a difusão

combinada dos íons alumínio e oxigênio segundo a relação

estequiométrica **. A difusão combinada dos íons oxigênio

e alumínio segundo Gordon %1 e Langdon-Mohaned 2* será ana

lisada por uma representação esquemática dos coeficientes

de difusão efetivos do oxigênio e alumínio paTa vários ta-

manhos de grão. D £ * significa o coeficiente de difusão do

alumínio pelo volume da rede cristalina e (Qçç)ef o coefi-

ciente de difusão efetivo do alumínio difundindo pelo con-
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torno de grão. Os demais símbolos são os mesmos mostrados

para o oxigênio nas figuras anteriores. .

G=a/2<üm

te K

Ib)

k

(O

Figura 8: Representação esquemãtica da diferença entre os
coeficientes de difusão efetivos do oxigênio e do alumínio
difundindo-se pelo volume e pelo contorno de grão em um
cristal: a) tamanho de grão igual a ym, b) tamanho de grão
igual a a/2 ym e c) tamanho de grão igual a a/4 um.

Na Figura 8-a o tamanho de grão foi escolhido de

a-modo que (D£ G) f fosse aproximadamente igual a D^ e !

proximadamente igual a ( D ^ e f Similarmente â equação (16)

) r ê representado pela equação:

(17)
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Para se estabelecer que íon controla a difusão é rie_

cessário saber-se se (DCG) £ ê maior ou menor que D« , se

(Dpr) f ê maior ou menor que D_ e se (Dp-) f"é maior ou nt£

nor que ( D ^ ) e f .

Para o cristal representado na Figura 8-a o ion con

trolador da difusão é o oxigênio difundindo-se através dos

contornos de grão, enquanto que para os policristais de ta-

manho .de grão menor que o da Figura 8-a e representados pe-

las Figuras 8-b e 8-c a maior disponibilidade de contornos

de grão faz aumentarem os valores dos coeficientes de difu-

são efetivos dos íons oxigênio e alumínio difundindo-se pe-

los contornos de grão, ficando inalterados os coeficientes

de difusão do alumínio e do oxigênio ao difundirem-se pelo'

volume do cristal. Na Figura 8-b, embora o coeficiente de

difusão efetivo do íon Aí. através do contorno de grão tenha

aumentado, o íon controlador da difusão é o Aí, difundin-

do-se através do volume. Na Figura 8-c o íon controlador da

difusão e o Aí. difundindo-se ao longo dos contornos de

grão íS>39t lembrando que a difusão é controlada pelo íon

mais lento se difundindo pelo caminho mais rápido. Usando

dados da literatura o assunto ê ilustrado a seguir e na Fî

gura 9 para um tamanho de grão de 5 ym.

Para o cation se difundindo através do volume tem-

se 3S:

Dj}* « 28 exp(- 478000/RT) em's"1 (18)
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Para o cátion se difundindo através do contorno de

grão tem-se ':

8,6 x 10"" exp(- 419000/RT)cm3 s"1 (19)

se

Para o ânion- se. difundindo através do volume tem-

D° = 1,9 x IO3 ex(- 6S7000/RT)cm2 s"1 CZO)

Para o ânion se difundindo através do contorno de

grão tem-se 37:

• 2 x IO"6 expC- 226O0O/RT)cm3 s"1 (21)

com R = 8,31 J/mol.K

Como mostra a Figura 9, a. difusão do oxigênio nun

ca e o passo controlador do transporte de matéria na faixa

de temperatura considerada e com G = 5 pm. (DÍL) £ é sem- '

pre maior do que a difusividade do alumínio. Na faixa de

temperaturas considerada o processo ê controlado pela difu

são ao longo dos contornos de grão do Ail (caminho mais rá-

pido). A difusão volumétrica do Aí, não controlará nesse ca

so.

0 grafico da Figura 9 pode ser construído para ou-

tros tamanhos de grão, seguindo, então, o mapa de mecanis-

mos de deformação de Langdon e Mohamed 20 na Figura 10,que
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foram os primeiros a propor este tipo de mapa.

TEMPERATURA (*C)
^ 1900 1800 1700 1600 1500 1400

0,5 a55 O60 0,65 0,70 0,75

Figura 9: Coeficientes de difusão característicos para os
íons 0" e AH . A figura foi construída a partir das equa-
ções (18), (19), (20) e (21), usando G « S ym.
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95x10*

. TEMPERATURA CC)
1790 "ROO 1250 1000 22L

Figura 10: Mapa de mecanismos de deformação segundo Langdon
e Mohamed 20 para o tamanho de grão em função do inverso
da temperatura homologa (figura construída a partir da re-
ferência 20).

Pela Figura 10 vê-se que para a temperatura de

1450°C, a linha vertical b atravessa as faixas de tamanho

de grão dos mecanismos de deformação controlado por Coble

e Nabarro-Herring. Abaixo de aproximadamente 50 um a difu-

são ê controlada pelo íon Ai. segundo o mecanismo de Co-

ble, entre 50 ym e 30.000 um o processo de difusão écon-

trolado pelo íon Aí. segundo o mecanismo de Nabarro-Herring

e acima de 30.000 um a difusão é controlada pelo íon 0
_2
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segundo o mecanismo de Coble. A linha horizontal a, na Fi-

gura 10, foi aquela escolhida para a construção da Figura

9, enquanto que os números (1), (2) e (3) referem-se às Fî

guras 8-a, 8-b e 8-c.

Analisando a Figura 10 pode-se concluir que trans-

porte de matéria em A£203 é sempre controlado pelo alumí-

nio na faixa de tamanho de grão de importância prática.

Em semelhança com a fluência, o principal mecanis-

mo de sinterização deve ser por difusão do ion alumínio ao

longo do contorno de grão. Cabe agora responder se a difu-

são do íon Al ocorre por Vil1 ou por A£.j" *a.

2.6.3 - Estrutura de defeitos e efeito das adições

Pappis e Kingery *3 ao estudarem experimentalmente

o efeito da pressão do oxigênio sobre a condutividade elé-

trica em altas temperaturas na alumina notaram que depen-

dendo da pressão do oxigênio a condutividade elétrica va-

riava e atribuíram este efeito a uma mudança na estequiome

tria do oxido e no tipo de defeito pontual predominante.Pa,

ra baixas pressões de oxigênio, da ordem de 10~10 atmosfe-

ras, os autores afirmaram que a parte iônica da condutivi-

dade elétrica seria devida ou a migração de Afĉ '" ou de

V*' e para altas pressões de oxigênio da ordem de 10° at-

mosferas, a parte iônica da condutividade elétrica seria

consistente com V!'', e que impurezas presentes naquele 6-

xido influiriam no comportamento do material.
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A presença de ions aiiovalentes na alumina como im

purezas ou como dopagem intencional contribui para o esta-

belecimento da estrutura de defeitos. A Tabela 1 mostra al̂

gumas opiniões de qual defeito pontual predomina quando Mg,

Co, S-c, T<. e Fe estão presentes na alumina.

•

Pela Tabela 1, pode ser visto que a maioria das o-

piniões optam pelo defeito do tipo Frenkel como o mais pro

vável de ocorrer na alumina quando impurezas divalentes e

tetravalentes estão presentes. Para impurezas divalentes

como o magnésio, manganês, cobalto e ferro o alumínio in-

tersticial é o defeito predominante na estrutura de defei-

tos.

2.6.4 - Sinterizaçao na alumina

Os primeiros trabalhos de importância sobre sinte-

rizaçao na alumina começaram a ser publicados no início da

década de sessenta e tiveram como principais temas de estu

do os modelos de difusão nos compactados porosos sob aque-.

cimento, a cinética da sinterizaçao para a obtenção de alu

mina com alta densidade, a influência dos aditivos de sin-

terizaçao e o efeito das atmosferas de sinterizaçao; poden

do ser citados os trabalhos de Coble (1961) l e Paladino e

Kíngery (1962) 3i sobre modelos de difusão e difusão do íon

alumínio na alumina, de Bruch (1962) 52 sobre a cinética

da sinterizaçao relativamente ao crescimento de grão e à

redução da porosidade, de Coble (1962) 7 sobre o efeito das

atmosferas de sinterizaçao e de Warman e Budworth (1967)sl



TABELA 1: Defeitos pontuais na alumina

Autor(es) Referência
e ano Dopantes Defeito Predominante Desordem

Keski e Cutler

Jones et al.

Rasmusen e Kingery

Brook et al.

Hollenberg e Gordon

Hollenberg e Gordon

Raja Rao e Cutler

Cannon e Coble

Kitazawa e Coble

Dutt e Krtiger

Dutt et al.

Mohapatra e Krtiger

Mohapatra e Krtiger

Mohapatra e Krtiger

1968

1969

1970

1971

1973

1973

1973

1974

1974

197S

1975

1977

1977

1978

(20

(-.0

(-6)

(*•)

(**)

( » )

(.2)

(30)

(>O

CO

(12)

« +2

Mn
T-c*"

Mg ,Co

Fe + 2 , U + "

Fe+2,T-c*"

Fe + a

Mg*2

-

Fe*2

Co*2

M3
+2,Co+2,Fe+2

. Fe, T*

VÀÀ'
AÍ:11

Mi e VAA
Aí.* * * A V ' 'A*i e VAA

AA: #*

Air'

vA^' ou AA:*
#

AA^"

A A * * *

VAA
AA^' ou V£-

-

Schottky

Não decidido

Schottky

Frenkel

Frenkel

Frenkel

Frenkel

Frenkel

Frenkel

Frenkel

Frenkel

Não decidido

Não decidido

Schottky '
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sobre seleção de aditivos para conseguir-se a densidade

teórica na sinterização.

Os trabalhos anteriormente citados e outros mais

contribuíram ao estabelecimento de uma série de conclusões

acerca da sinterização na alumina. Hoje, sabe-se que aditjl

vos como o fUO, MgO e FeO auxiliam a sinterização 53,que a

sinterização em H2, 02 ou vãcuo é mais favorecida do que

em ar ou argônio 7 e que a porosidade a verde do compacta-

do poroso influencia no tamanho de grão e na porosidade fi_

nal do sinterizado 52. Entretanto, assuntos envolvendo me-

canismos de sinterização, influência das impurezas sobre a

estrutura de defeitos, o tipo de desordem atômica (Frenkel

ou Schottky) que predomina e mesmo de que maneira os aditi

vos atuam na alumina são ainda discutidos por diversos au-

tores. £ assim que Mocellin e Kingery (1973) s>t e Johnson

e Stein (1975) 55 estudaram, respectivamente, o efeito das

mudanças microestruturais e o efeito dos aditivos e impure

zas na alumina sinterizada; que Mohapatra e KrOger (1978)12

estudaram o tipo de desordem atômica predominante na alunú

na a e que Cannon et ai. (1980) ", em trabalho correlato

ã difusão ambipolar, estudaram fluência por difusão.

Pode-se esperar que nos anos oitenta algumas das

questões básicas ainda pendentes, como a desordem atômica

que predomina na alumina, sejam respondidas.

2.6.5 - 0 efeito da magnesia

As teorias que explicam o efeito benéfico da magne



35

sia para a cinética de sinterização na alumina, revistas

por Johnson e Coble ss, são os seguintes:

a) Teoria da segregação de impurezas

Esta teoria afirma que impurezas segregadas em re-

giões próximas aos contornos de grão da alumina reduzem a

mobilidade dos contornos de grão nos estágios intermedia -

rio e final da sinterização e permitem obter-se aluminas

de alta densidade.

b) Teoria dos precipitados

A teoria dos precipitados é aquela'que afirma que

em alumina dopada com um teor de magnesia acima do limite

de solubilidade ocorre a formação de uma segunda fase sóH

da espinel MgAtzOi, nos contornos de grão da alumina im-

pedindo o crescimento descontínuo de grãos, o que traz um

efeito benéfico à sinterização no estagio final.

c) Teoria da solução sólida

A presença de magnesia em pequenos teores na alunri

na aumenta a taxa de sinterização pela formação de uma so-

lução sólida e pelo aumento da concentração dos defeitos

pontuais, acelerando assim a compactação.

Das teorias citadas, Johnson e Coble " acham que

a teoria da solução sólida é a que melhor explica o efeito

da magnesia na sinterização da alumina, entretanto, outros

autores 55f5'lS''", acham que segregação de soluto é a me
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lhor teoria para explicar o efeito da magnesia.

2.6.6 - Comportamento mecânico

Bruch S2 ao estudar o comportamento mecânico da a-

lumina com adição de MgO propôs que a resistência mecânica

e determinada pela influência do tamanho de grão e da poro

sidade, e que a porosidade da alumina sinterizada ê fun-

ção da densidade a verde do compactado poroso e diminui a

medida que a densidade a verde é aumentada, como mostrado na

Figura 11.

TEMPO OE SlNTERlZAÇÂHs)

tf 10*

«r1

SWTERIZAÇÃQ A 1650'C (mn)

Figura 11: Densificação de alumina + 2500 ppm de magnesia
em hidrogênio, para vários valores de densidade a verde(fi
gura reproduzida da referência 52).
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Segundo Bruch 52, a densidade a verde, além de in-

fluir na porosidade do sinterizado, influi também no tama-

nho de grão. Além disso os pares de valores tamanho de

grão-porosidade depende da densidade a verde.de acordo com

a Figura 12.

POROSIOADE EM POR CENTO

Figura 12: Influência da porosidade a verde P , no tamanho
de grão e 'na porosidade de A£203+ 2500 ppm de MgO após
sinterizaçao em hidrogênio (figura reproduzida da referên-
cia 52).

Como a resistência mecânica é função de G e P, pa-

ra cada valor de densidade a verde a resistência mecânica

passará por um máximo. Um mesmo par tamanho de grão-porosi^

dade poderá ser conseguido para diferentes valores de

temperatura e tempos de sinterizaçao, o que significa que

o valor máximo da resistência mecânica será uma constante

em função do tempo e da temperatura de sinterizaçao e de-

penderá do valor de porosidade a verde escolhido para a com
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pactação.

A variação da resistência mecânica da alumina com

G~l/2 foi estudada por Carniglia 31, e é mostrada na Figu-

ra 13.

TAMANHO DE GRÃO (/dm)

1004020 10 7 4 2

0 TO20 3 O 4 0 5 0 6 O 7 0 6 0 9 0 W 0
i / ^ T í e m " )

Figura 13: Resistência mecânica em função do tamanho de
grão para alumina, segundo Carniglia 31.

Rice 3i, ao analisar os resultados de Carniglia (Fî

gura 13), faz uma crítica quanto aos dois ramos encontra-

dos por aquele autor, afirmando que a pouca quantidade de

pontos experimentais não permite concluir-se pela existên-
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cia daqueles ramos. Entretanto, concorda que a equação de

Petch (equação (20)) e: plica de maneira satisfatória a va-

riação da resistência mecânica com o tamanho de grão para

a alumina e outros cerâmicos.

A variação do módulo de elasticidade da alumina com

a densidade foi medida por métodos sônicos por Binns e

Popper '•, que encontraram um efeito de diminuição do mõdu

Io de elasticidade com o aumento da porosidade, como mos-

trado na Figura 14.

400

Figura 14: Variação do módulo de elasticidade com a densi-
dade na alumina (figura reproduzida da referência 60).



CAPITULO III

MÉTODOS DE MEDIDAS

3.1 - Medida da porosidade e do tamanho de grão

A porosidade percentual, P, foi' determinada indir£

tamente através da medida da densidade, p, utilizando-se o

princípio de Archimedes, que trata do empuxo sofrido por um

corpo quando imerso em um líquido, como a ãgua, usando-se

a equação :

PT-P(-J—) x 100 (22).

onde p. é a densidade teórica da alumina e p ê dado por :

AY. £
 a niassa do corpo de prova em ar, Mu n a massa daar . H2U

mostra em água, p a densidade do ar e p« - a densidade

da ãgua ã temperatura T.

A porosidade determinada por este método52 é bass

tante precisa para valores de P menores que 5$, isto é, pa

ra porosidade fechada.

0 tamanho de grão médio,G, foi determinado pelo uso

40
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do método das interseções lineares da metalografia ^

tativa, usando-se amostras polidas metalograficamente e a

tacadas termicamcnte a 1550°C por 2 minutos em ar. As amos_

trás metalográficas foram polidas com pastas de diamante de

15 ym, 7 |im e 3 v>m e recobertas com um filme fino de ouro

de 80 nm para permitir-melhor contraste no exame ao micros^

copio. 0 valor de G foi determinado através da seguinte ex

pressão:

G = (Jp x I x \ (24)

onde L é o comprimento das linhas usadas pelo método quan

titativo, N o número de interseções das linhas com oscontor

nos de grão, A é a ampliação total com o qual a fotografia

da microestrutura foi feita e ^ um fator de correção da me

talografia quantitativa.

As fotografias foram obtidas por microscopia ótica

até um tamanho de grão de 3 ym e por microscopia eletrônica

de varredura pára tairanhos de grão menores.

v
3.2 - Ensaios de resistência mecânica

A resistência mecânica foi avaliada por testes de

flexão em 3 pontos utilizando-se uma maquina de ensaios u

niversal Instron de 10 N.

Os ensaios foram realizados primeiramente com uma

distância de separação entre os rolos de apoio de 45 mm. To

dos os seis corpos de prova obtidos em cada sinterização fo-
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ram ensaiados. Para aumentar o numero de dados da resistên

cia mecânico, as"metades" dos corpos de prova ensaiados an

teriormente foram testadas com uma distância de separação

entre os rolos de apoio de 18 mm. 0 numero de valores da

resistência mecânica subiu para doze. Os valores da resijí

tência mecânica dos corpos de prova ensaiados com 11=18 mm

não foram afetados pelo ensaio com S.=45 mm pois as areas

sob teste nos ensaios com í.=18 mm não sofreram danos pelo

carregamento anterior.

A resistência mecânica para os ensaios com £=18 mm

foi avaliada para uma probabilidade de fratura de 501 em um

diagrama de Weibull (Vide item 2.5.1 e figura 30),enquanto

que para os ensaios com £=45 mm o valor da resistência me .

cânica foi tomado como o valor médio dos resultados dos en

saios realizados. ' .

Os ensaios mecânicos foram na totalidade realiza

dos ã temperatura ambiente e em atmosfera ambiente.

3.3 - Medida do modulo de elasticidade, E

0 módulo de elasticidade foi medido através de en

saios de flexão em 4 pontos, como mostrado na figura 15.

A compliância de um corpo de prova sob flexão, de

finida como a razão entre a deflexão e a carga aplicada,es^

tá relacionada ao módulo de elasticidade, E, através da e

quação :
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onde N é a compliancia, I o momento de inércia e a e I gran

dezas geométricas do ensaio em 4 pontos.

r r
A A

' a '• ' ã—*-

Figura IS : Corpo de prova sob carga P em um ensaio de fl£
xão em 4 pontos.

A compliancia N medida em um ensaio de flexão em

um corpo de prova de elevada rigidez como a alumina, é a so

ma da ccmpliância N do corpo de prova e da compliancia Na

do equipamento de ensaio. Assim, para calcular E com o au

xílio da equação (25) é preciso primeiro eliminar a comply

ância N .

HUbner e Schuhbauer61 mostraram que é possível eli

minar a contribuição do sistema de ensaio para a complian-

cia medida em um corpo de prova de seção retangular alter

nando-se a face sob tensão por uma rotação de 90 e obten

do-se duas curvas carga x deflexão.

A eliminação da contribuição do sistema de ensaio

para a compliancia medida é feita subtraindo-se graficamen
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te as curvas carga x deflexão obtidas anteriormente, o que

deve fornecer uma reta perfeita'1. 0 modulo de elasticida

de E é então determinado a partir do coeficiente angularda

reta, usando a equação (25).



CAPITULO IV

PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA

4.1 - Adequação da Matéria-prima

Esta etapa do processo de fabricação dos corpos de

prova consistiu na mistura de um pó fino de (X-A2.2O3 com um

ligante e um aditivo de sintexizaçio em um moinho de bolas.

A alumina utilizada foi a XA-16 da firma ALCOA, o aditivo

foi a magnesia e o plastificante um poliglicol de peso mo

lecular 200. 0 tempo de mistura no moinho de bolas foi de

18 horas.

Para avaliar a influência do aditivo de sinteriza-

ção, foram usados os seguintes teores de MgO em peso : 600

ppm; 1500 ppm e 3000 ppm. O menor teor da magnesia coinci

de com o da solubilidade na alumina ã temperatura de

1700°C. Os teores de 1500 ppm e 3000 ppm da magnesia são

suficientes para produzir uma segunda fase espinel MgAiiO,, .

»

A função do poliglicol foi a de conferir ao material

certa resistência mecânica a verde, após a etapa de compa£

taçao do po, de modo a facilitar o manuseio. A quantidade

do plastificante foi fixada em 3%, tendo sido testados,tam

bem, 1,51 e 6% de modo a verificar-se a influência do teor

do plastificante sobre a densidade a verde.

45
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O tamanho dos cristalitos de A£.20j foi medido por

microscopia eletrônica de transmissão. 0 valor médio eneon

trado foi de 0,1 vim.

Uma analise química do po de Aí.2O3 utilizado,o XA-

16 da ALCOA, foi feita pela firma Geoquimica-Serviços Geo

lógicos e Analíticos Ltda, que para ao principais impure

zas forneceu o seguinte resultado em peso :

Fe - 1700 ppm

Ca - 350 ppm

Mg - 165 ppm

li < 100 ppm

SI - 1300 ppm

1U - 100 ppm

Na - 1250 ppm

Como o pó XA-16 da ALCOA é de alta qualidade, as

concentrações de alguns elementos encontrados,como a do fer_

ro, foram consideradas muito elevadas. Análise levada a £

feito por Keski eCutler22 em um po de alumina 2456 G da AL

COA, com tamanho de cristalito de 4,5 um, mostrou como maî

ores impurezas os seguintes elementos : Na - 440 ppm, Ca -

257 ppm e S-c - 96 ppm.

Uma análise do teor de Fe em Aí.2O3 sinterizada a

1700°C em um tempo nominal de 1 hora foi feita pelo Prof.

Ronaldo Sérgio de Biasi, do IME, utilizando a técnica de

ressonância magnética. 0 teor medido foi de 1500-500 ppm.
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4.2 - Compactação do material verde

A compactação foi realizada em uma ma.triz de aço en

durecido, a altas pressões,em uma máquina de ensaios mecâ

nicos Instron,usando o método dos dois punções móveis e da

camisa flutuante. Após a prensagem as dimensões típicas dbs

corpos de prova foram 6x6x60 (mm). A tensão de prensagem

foi determinada experimentalmente de modo a conseguir-se um

compactado poroso de boa densidade e um produto final.após

a sinterização, de baixa porosidade52. A figura 16 mostra

a variação da densidade a verde em função da tensão depren

sagem medida experimentalmente.

l
S

PLASTFDUBS
DE PLASTTCAMt
Ot PLASTFCANIC

TCW» OE PfCNSWCM IMP»)

Figura 16 : Variação da densidade a verde com a pressão de pren-

sagem para diferentes teores de plastificante em AA20j •

+ 1500 ppm de M3O.
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Conto parâmetros fixos para a preparação dos corpos

de prova, foram escolhidos a tensão de prensagem de 75 MPa

e o teor de plastificante de 31, por resultar em um compac

tado poroso com uma densidade a verde de aproximadamente

571, valor este que se encontra dentro da faixa mais utili^

zada na compactação da alumina. As medidas de densidade a

verde foram tomadas antes da evaporação do plastificante

relativamente a densidade teórica da alumina1*5 de 3,986

g/cm3.

4.3 - Evaporação do plastificante

A evaporação do plastificante foi feita em forno

de câmara entre as temperaturas de 200 C e 500°C por 15 hq

ras. Esta etapa é necessária pois,sendo o plastificante um

composto orgânico, às altas temperaturas de sinterização

ele se transformaria em carbono fixo formando inclusões que

contribuiriam para a diminuição da resistência mecânica.

4.4 - Sinterização

As sinteTizações foram feitas em um forno tubular

vertical, da firma Astro, com temperatura máxima de 2800 C,

aquecido eletricamente e dotado de um dispositivo de mufla

que permitiu sinterizar em ar. 0 controle da temperatura foi

feito através de um dispositivo controlador do próprio for

no e o controle do aquecimento e do resfriamento feito ma

nua1mente e em algumas vezes usando um programador de tem

peratura acoplado ao forno. As amostras a sinterizar foram
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introduzida na zona central do forno por um suporte de a

lumina, conforme mostrado na figura 17, sendo as medidas de

temperatura do forno tomadas por um termopar Pt-Pt 101 Rh.

Termopar P t - P t tt%Rh

— Corpos de prova

Termopar C-CB
(controle do forno)

PAINEL DE
INSTRUMENTOS

Suporte de alumina

admissão d* ar

Figura 17 : Desenho esquemãtico do forno utilizado nas sin
terizações. •

0 aquecimento do compactado poroso até a temperatu-

ra de sinterização e o resfriamento do sinterizado foram

feitos a uma taxa de aquecimento e resfriamento constantes

e igual a 250°C/h em alguns casos e 175°C/h em outros. As

razões para o uso das baixas taxas de aquecimento e resfri

amento citadas foram a de garantir a integridade física do

dispositivo de mufla, feito de alumina, e evitar o surgi^

mento de concentração de tensões no material sinterizado du

rante o resfriamento.

Devido ãs baixas taxas de aquecimento e resfriamen
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to foi necessário proceder-se uma correção no tempo de sin

terização como proposto por Bruch52.

A correção no tempo de sinterizaçao feita de modo

eliminar o efeito da permanência do material a sinterizar

e apôs a sinterizaçao em temperaturas altas onde a difusão

ainda ocorre. 0 efeito de sinterizaçao sentido pelo mate

rial é maior do que durante o tempo nominal de sinterizaçao

t , e como a taxa de sinterizaçao é proporcional a exp(-AH/

RT) , onde AH é a energia de ativaçãov R a constante dos ga

ses e T a temperatura em Kelvin; conhecida a variação da

temperatura com o tempo é possível construir a curva exp

[-AH/RT(t)J em função do tempo, conforme a figura 18, onde

os ciclos de aquecimento e resfriamento são também mostra

dos.

A correção no tempo de sinterizaçao consistiu em

substituir-se a área hachurada ABC da figura 18, por outra

área equivalente EDBC em forma de retângulo de altura exp

(-AH/RT ) e tendo como abscissa a correção At/2 a fazer no

tempo de sinterizaçao durante o aquecimento. A correção to

tal no tempo de sinterizaçao é duas vezes At/2. A avalia

ção do valor da integral da exp[ -AH/RT(t)] foi feita utili.

zando-se métodos numéricos em computador. A energia de atî

vação usada foi aquela encontrada por Bruch52, ou seja ,

630 kJ/mol (150 kcal/mol) e supos-se que ela foi independen

te da temperatura.
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TEMPO

Figura 18 : expt-AH/RT(t)] em função do tempo para uma taxa
de aquecimento e resfriamento constantes, campo a- aquedraen
to até a temperatura de sinterização T , campo-b - sinteri-
zação à Tg no intervalo de tempo t2-t. , campo c - resfria-
mento da temperatura Tg até a temperatura de referência pa
ra a correção. At/2 é a correção no tempo durante o aqueci-
mento e tc o tempo real de sinterização.

A tabela 2 mostra os tempos nominais de sinterização

tn, as temperaturas, as correções At e os tempos corrigidos

Pela tabela 2 pode-se verificar que as correções são

bem mais significativas para tempos nominais de sinterização,

tn, pequenos do que para tempos maiores. A correção At somen

te depende da temperatura T e da taxa de aquecimento/resfri

amento T, independendo do tempo nominal considerado.
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TABELA 2 : Correção no tempo de sinterizaçao.

T(°C)

1700

16S0

1600

1550

1500

1450

1650

1600

1550

1500

1450

1400

1600

1550

1500

1450

1400

1350

1550

tn(min)

60

60

60

60

60

60

240

240

240

240

240

240

960

960

960

960

960

960

3840

T(°C/h)

250

250

250

250

250

250

250

175

175

175

250

175

175

175

175

175

175

175

250

At(min)

23.40

22,26

21,16

20,08

19,02

17,98

22.26

30,50

28.94

27,42

17.98

24,50

30.50

28,94

27,42

25,94

24,50

23,10

20,03

tc(min)

83,40

82,26

81.16

80.08

79.02

77,98

262.26

270,50

268,94

267,42

257,98

264,S0

990,50

988,94

987,42

985,94

984.50

983,10

3860,08

At/tc

0.28

0.27

0.26

0.2S

0.24

0.23

0.08

0.11

0.11

0.10

0.07

0.09

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.01

Um plano de ensaios onde tempo e temperatura foram

variados sistematicamente será apresentado no Capítulo V.
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4.5 - Usinagea dos corpos de prova sinterizados

Os corpos de prova produzidos nas sinterizações fo

ran retificados com o intuito de conseguir-se uaa geoae

tria retangular bem definida, através de ferramenta Jiaman

tada. As diaensões dos corpos de prova , após a retifica ,

variaram para a largura e para a altura de 3 ma a 4 na.coa

um comprimento fixo de 50 ma. 0 desvio entre as faces para

leias foi de t 0,03 ma.



CAPÍTULO V

RESULTADOS

5.1 - Vista geral e microestruturas

Um dos objetivos deste trabalho, como já referido

anteriormente, foi otimizar os parâmetros da sinterização

de modo a conseguir-se uma alumina sinterizada de alta r£

sistência mecânica. Para tal, preparou-se um plano de en

saios no qual tempo e temperatura de sinterização foram va

riados de maneira sistemática conforme mostrado na figura

19, onde os pares tempo-temperatura investigados são repre_

sentados pela letra X. Para cada par foram usados os teo-

res da magnesia, em peso, de 600 ppm, 1500 ppm. e 3000 ppm

e realizadas medidas de densidade, resistência mecânica e

tamanho de grão através de metalografia.

Para os campos da figura 19 investigados neste tra

balho e marcados com um retângulo preenchido ao canto são

mostradas microestruturas características. A figura 20 mos_

tra uma série de microestruturas de A920s * 3000 ppm de hf<}

para a temperatura de sinterização de 1600°C e tempos nonú

nais de 1 hora, 4 horas e 16 horas. As microestruturas ca

racterísticas da alumina sinterizada a 1700°C por um tempo

nominal de sinterização de 1 hora são mostradas em função

do teor de magnesia na figura 21, enquanto que a figura 22

apresenta uma série de microestruturas de A£2Oj
+3000 ppm

54
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de MgO sinterizadas por um tempo nominal de 1 hora e temperaturas de

1600°C, 1650°C e 1700°C. Pode ser visto pelas micrografias apresenta

das que o tempo ou a temperatura influi de maneira significativa so

bre a microestrutura. Para tempo fixo e temperatura de sinterizàção

crescente (Figura 22) o tamanho de grão aumenta consideravelmente, va

lendo o mesmo comentário para temperatura fixa e tempo de sinterizajão

variável (Figura 20). O efeito do MgO sobre o tamanho de grão (Figura

21) não alterou-se significativamente com a variação da concentração.

A fase espinel não foi observada para o teor de 600 ppm de >4gO.

TEMPO DE SINTERIZAÇAO (h)
2 4 8 16 32 64

1700

M600

1550
t

1500

U00

1350

•

X

•

X

•
X

ir

X

X

X

•
X

X

X

X

X

•

•

X

X

. X

X

X

X

X

Figura 19 : Plano de ensaios. Os campos marcados com um x foram invés
tigados para os três teores de MgO. Para os campos com um retangulo
preenchido ao canto são mostradas microestruturas características.
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wwmu

(c)

Figura 20 : Microestruturas de AJI2O3 + 3000 ppm de MgO sint£

rizada a 1600 C, a) Tempo nominal de sinterização de 1 ho

ra, b) Tempo nominal de sinterização de 4 horas, c) Tempo

nominal de sinterização de 16 horas. 0 ataque térmico foi

feito a 1550°c por 2 minutos, em ar.

(a) (b) (c)

Figura 21 : Microestruturas de AJ^OS s in ter i zadas a 1700 C
por um tempo de s i n t e r i z a ç ã o de 1 hora. a)M203+600 ppm de.
MgO, b)AÜ2O} + 1500 ppra de MgO, c)AJÍ2O3 + 3000 ppm de MgO.
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y^A? LJ •&

Ca)

tó^tf
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Figura 22 : Microestruturas de AJL 2O 3+3000 ppm de MgO sinte-

rizada por um tempo nominal de 1 hora a temperaturas de: A)

1600°C , b) 16S0°C, c) 1700°C. As amostras foram atacadas

termicamente a 1550 C por 2 minutos, em ar.

5.2 - Porosidade

Como já referido no Capítulo III, a poros idade foi

medida indiretamente através da densidade avaliada expe_

rimentalmente usando o mltodo do empuxo.A tabela 3 mostra os

valores da porosidade das amostras sinterizadas.

»

TABELA 3 : Porosidade das amostras sinterizadas.

Tempo
Nominal

1

1

1

Temperatura
00 (°C)

1700

16S0

1600

600

1,

1,

1,

ppm

77íO

70±0

80*0

de

,17

,10

.12

Porosidade (t)

M90 ISOOppm de >&0

* l,60±0,05

1,56+0,12

l,90±0,28

3000ppm de Í^O

2,17±0,31

2,04±0,07

2,5O±O,3O
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1

1

1

4

4

4

4

4

4

16

16

16

16

16

16

64

1550

1500

1450

1650

1600

1550

1500

1450

1400

1600

1550

1500 .

1450

1400 '

1350

1550

2,27+0,13

2,84+0,13

4,01+0,17

1,70+0,18

1,64+0,15

1,83+0,12

2,2O±O,22

2,7S±0,25

3,80±0,16

1,78+0,24

l,40±0,24

1,S1±O,28

1,85+0,11

2,76±0,29

2,81±0,30

l,38±0,08

2,57+0,32

3,39t0,08

4,70±0,13

1,86+0,09

l,81±0,13

1,89+0,07

2,31 ±0,20

3,27+0,30

4,41±0,34

l,78±0,22

1,67+0,09

1,77+0,20

2,06±0,09

2,78±0,29

3,32+0,16

l,76±0,12

2,72*0,09

3,50+0,09

4,65+0,12

2,01+0,17

2,02+0,15

2,27+0,13

2,75+0,16

3,59+0,38

4,15+0,21

l,71±0,16

1,49+0,31

1,67+0,18'

2,01+0,11

2,99+0,24

3,24+0,12

l,49±0,0S

*desvio padrão das medidas realizadas.

A porosidade sera mostrada nas figuras seguintes em

função da temperatura de sinterizaçãc òn tempo de sinteri-

zaçao e da concentração de MgO. Os eix >s das figuras foram

escolhidos em concordância com os modele * propostos por

Coble1 e Bruch52 para a variação da porosidade com o tempo

e com a temperatura de sinterizaçao. Coble1 propôs uma va^i

ação logarítmica da porosidade com o tempo, conforme mo£ '
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trado na equação (26), enquanto Bruch52 propôs uma varia

ção da porosidade com o tempo segundo uma lei de potência

e com a temperatura segundo uma lei exponencial, conforme

a equação (27).

a) Para Coble1 :

P = K int (26)

onde K é uma função do parâmetro da rede, da temperatura.do

coeficiente de difusão, da energia de superfície e da cons

tante de Boltzmann e •,

b) Pat-a BruchS2:

P = K'exp(+ M ) t"n . (27)

onde AH é a energia de ativação, R a constante dos gases ,

K' uma constante do material e n um expoente experimental.

A variação da porosidade com a temperatura e o teor

de magnesia para os tempos nominais de sinterização utiliza

dos segue na figura 23.

A figura 23 mostra que a porosidade decresce com o

aumento da temperatura e que uma mesma porosidade pode ser

conseguida para temperaturas menores utilizando-se tempos

de sinterização maiores. A porosidade diminui até um valor

limite em torno de 1,5% para os teores de magnesia usados.
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TEMPERATURA >*C>
HOP K M HOP IMP KB) U50 KOD 13»

Figura 23 : Porosidade em função da temperatura e do teor

de magnesia para os tempos nominais de sinterizaçao de 1

hora, 4 horas e 16 horas.

A variação da porosidade com o tempo corrigido de

sinterizaçao e o teor de magnesia é mostrado na figura 24.

As figuras 24-a e 24-b mostram a variação da porosidade com

o tempo em dois tipos de diagramas que pressupõem uma varî

ação linear de P com t segundo as propostas de Coble1 e de

Bruch52. A figura 24 mostra que tanto para o modelo de Co_

ble1 quanto para o modelo de Bruch52 a porosidade decresce

com o tempo de sinterização, tendendo a um valor limite de

aproximadamente l,St.
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(a) (b)

Figura 24 : Variação da porosidade com o tempo corrigido de

sinterizaçao: a) Variação de P com logt,b) Variação de

logP com logt.

Os resultados experimentais obtidos neste trabalho

para a variação da porosidade com o tempo e a temperatura-
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de sinterização não podem ser explicados em termos das é

quações (26) e (27) propostas por Coble1 e Bruch", embora

a tendência observada seja a mesma prevista pòr aqueles mo

delos. Em outras palavras, a porosidade decresce com um. au

mento no tempo ou na temperatura de sinterização quando uma

destas duas variáveis ê mantida constante.

TEMPO DE SWTEMUClOttl

«I tf
raro ot stmmutlo MM

Figura 25 : Comparação dos resultados deste trabalho para a

da porosidade com o tempo corrigido de sinterização com os

resultados de Coble1, Bruch*2 e Warman e Budworth".

A figura 25 compara os resultados deste trabalho ,

para a temperatura de 1550 °C, com alguns dados obtidos da

literatura. Pode ser visto que os resultados deste trabalho
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se situam dentro do campo de valores observado por outros

autores. A variação da porosidade com o tempo, entretanto,

é bem mais suave do que a observada por Bruch52 ou por

Coble1. £ nítida a Influência da porosidade inicial do com

pactado poroso, P , da temperatura e da atmosfera de sin

terização sobre a porosidade final.

S.3 - Tamanho de grão

0 tamanho de grão foi determinado pelo método das

interseções lineares, como mostrado no capítulo III. A ta

bela 4 mostra os valores de tamanho de grão característicos

das sinterizações realizadas.

TABELA 4 : Valores de tamanho de grão para as sinterizações

realizadas, com teores de MgO de 600 ppm, 1500 ppm e 3000

ppm.

Tempo no
minai(hT

1

1

1

1

1

1

4

4

Temperatura
(°C) 600

1700

1650

1600

1550

1500

1450

1650

1600

Tamanho de
ppm de i\&0 1500

8,82

6,30

3,50

2,46

1,56

1,42

8,01

6,21

grão (ym)
ppm de MgO

7,38

4,92

3.28

2.27

1,47

1,07

7,97

5,39

3OÜOppm de MgO

7,29

4,68

3,03

2,03

1,62

1,34

7,22

5,72
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4

4

4

4

16

16

16

16

16

16

64

1550

1500

1450

1400

1600

1550

1500

1450

1400

1350
•

1550

3,97

2,80

1,74

1,80

10,30

6,79

3,78

2,37

1,72

1,28

8,93

3,91

2,50

2,20

1,33

10,14

6,01

3,35

2,60

1,86

1,46

8,22

4,09

2,62

2,11

1,70

11,08

6,47

3,55

2,48

1,78

1,37

8,56

O tamanho de grão será mostrado nas figuras seguintes

em função do tempo de sinterizaçao,da temperatura de sinte

rização e da adição de MgO. Os eixos das figuras foram es_

colhidos de acordo com um modelo que propõe a variação do

tamanho de grão com o tempo e a temperatura52's*,segundo a

equação :

1

G * K exp (Jjgf) tn (28)

onde G e o tamanho de grão , K uma constante numérica , AH

a energia de ativação , R a constante dos gases e l/n o in

verso do expoente do crescimento de grão, que para a alumi

na ê igual a 1/3.
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A figura 26 mostra a variação do tamanho de grão

com o tempo corrigido de sinterização e o teor de MgO, pa

ra várias temperaturas.

ICMFO DC S N I W S A O O tu

Figura 26 : Tamanho de grão em função do tempo corrigido de

sinterização e do teor de MgO para várias temperaturas de

sinterização.

Os valores encontrados para os inversos dos expoen

tes do crescimento de grão, na figura 26, são independentes

do teor de magnesia e aproximadamente iguais a 1/3, assim

confirmando a validade da lei do crescimento de grão Gn * t

com n - 3. A figura 21 compara alguns valores da literatura

com os encontrados neste trabalho para a temperatura

15S0°C.

de
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ICMPO CS SHTCIUJCJOIl)

Figura 27 : Tamanho de grão em função do tempo de sinteri-

zaçao a 1550°C e alguns dos valores encontrados por Coble1,

Jorgenssn57 e Mccellin e Kingery5".

Na figura 27 pode ser visto que os valores encontra

dos neste trabalho para os inversos do exponentes do cre£

cimento de grão, l/n, concordam com os encontrados por ou

tros autores . As curvas experimentais colocam-se, na figu

ra,entre as medidas por Coble1 e Joigensen57 para a mesma

temperatura.

A variação do tamanho de grão com a temperatura de

sinterizaçao e o teor de magnesia é mostrada na figura 28.

Os valores do tamanho de grão, da tabela 4, foram corrigî

dos para o tempo real de sinterizaçao de 80,08 minutos (pe

Ia tabela 2), usando a seguinte expressão:
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Gcor

onde G c o r é o tamanho de grão corrigido, Ge o valor expe

rimental do tamanho de grão e t o tempo real de sinteriza

ção ou tempo corrigido. 0 expoente da equação (29) foi to

mado como sendo exatamente 1/3, o que corresponde razoavel_

mente aos resultados experimentais (figura 26). A correção

dos valores do tamanho de grão foi feita visando obter-se

um maior número de dados do tamanho de grão em função de T

e poder-se comparar os valores do tamanho de grão em fun

ção da temperatura para um mesmo tempo de sinterizaçao, o

que não seria possível sem esta correção pois t varia com

a temperatura de sinterizaçao considerada (vide item 4.4 e

tabela 2). 0 valor de t escolhido arbitrariamente como re

ferencia corresponde a um tempo nominal de 1 h em.lS50°C.

Os valores das energias de ativação mostradas na

figura 28 são iguais a 610 kJ/mol (146 kcal/mol) para 600

ppm de MgO , 570 kJ/mol (137 kcal/mol) para 1500 ppm de MfeO

e 550 kJ/mol (132 kcal/mol) para 3000 ppm de MflO são prati.

camente iguais pois admite-se uma imprecisão de até 15 kcaV.

mol nas medidas de AH. Os dados das curvas da figura 28

mostram boa concordância entre si.

Os resultados deste trabalho para a variação do t»

manho de grão com a temperatura e o tempo de sinterizaçao

obedecem de maneira satisfatória ã equação 28. Os valores

de log K encontrados pelas curvas da figura 28 foram de
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Figura 28 : Tamanho de grão corrigido para o tempo de sin-
terização de 80,08 min em função da temperatura c do teor
de
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5,69, 5,24 e 5,05 para os teores de magnesia usados. 0 ma

ximo desvio abservado no tamanho de grão calculado com os

valores dé log K , em relação aos valores experimentais ,

foi de 20%.

5.4 - Resistência Mecânica

Como ê sabido que a resistência mecânica S ê uma

função do tamanho médio de grão e da porosidade, e que ne£

te trabalho tanto o tamanho de grão médio quanto a porosjL

dade variaram muito nas sinterizações realizadas, ê de se

esperar que a resistência mecânica também tenha variado. A

forma da variação de S com a temperatura T ou com o tempo

de sinterização t deve ser atribuída ao predomínio do efeî

to do tamanho médio de grão ou da porosidade sobre a resiss

tência mecânica. Para temperaturas ou tempos de sinteriza

ção crescentes ê esperado que a resistência mecânica aumen

te, passe por um valor máximo e depois decresça pois, em

baixas temperaturas ou pequenos tempos de sinterização o

efeito predominante sobre a resistência mecânica é o decrés

cimo da porosidade, enquanto que em altas temperaturas ou

grandes tempos de sinterização o efeito que predomina sobre

S é o aumento do tamanho de grão. 0 aumento, máximo e que

da de S com T ou t crescente foi observado experimentalmen

te neste trabalho, como se pode ver na figura 29, que mos

tra a variação da resistência em função da temperatura de

sinterização para A&2O3 + 1500 ppm de MgO sinterizada por

um tempo de nominal de 1 hora e ensaiada com distâncias en
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tre os apoios , nos ensaios de flexão, de 18 mm e 45 mm.

«00

•«o

OCNMOOCFLniO
COM l - Í M m

D CNMO DC fLOlO
COM ettitm

no i» no «9 td ta no «g n
TEMT&ferUU Sm. MtICMZMÁO I X I

Figura 29 : Resistência mecânica em função da temperatura

de sinterização para ensaios de flexão com 18 mm e 45 mm.

A diferença observada entre as curvas 1 e 2 da íi

gura 29 e atribuída ao efeito da area do material sob tes

te. Assim, os corpos de prova ensaiados com £ * 45 mm di

ferem em area dos corpos de prova ensaiados com l ' 18 mm

por um fator de 45/18 , pois as outras dimensões são cons

tantes. 0 efeito da area sob teste, pela equação de Weibull

(equação 14), e de (45/18)1/m. Para um valor de m - 11 ,

como o mostrado na Figura 30 para uma alumina sintetizada

a 1700°C por um tempo nominal de 1 hora, a diferença pre
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vista entre as resistências mecânicas ê de 9%, valor este

próximo daquele observado para as resistências mecânicas

máximas que aparece na Figura 29.

250 X0 3 »
RESISTÊNCIA MECXMCA S EM W»

«00

Figura 30 : Diagrama de Weibull de A£203 + 600 ppm de M$0

sinterizada a 1700°C por um tempo nominal de 1 hora.

Os valores da resistência mecânica a serem apr£

sentados nas figuras seguintes são representativos de en

saios de flexão com distância entre os apois de 18 mm e

foram determinados para uma probabilidade acumulada de fra

tura de 501 como está indicado na figura 30, onde a reta

foi traçada por regressão linear dos dados e r ê o coefi

ciente de correlação da regressão.

A resistência mecânica em função da temperatura de
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sinterização e do teor de MgO é mostrada a seguir,juntamen

te com a variação da porosidade e do tamanho médio do grão

para os tempos nominais de sinterização de 1 hora, 4 horas

e 16 horas, nas figuras 31, 32 e 33.

A£l|OfU0MI»OCM|D
' ' . •tSCOj.jmCcMJJ
• Ai**) •XWppm CE >Y

M L '

í !

8

i
BO

ro w uc us «a ro «oo
TEMPERATURA DC SINTÉMACJO I t »

Figura 31 : Resistência mecânica em função da temperaturae

do teor de MgO para o tempo nominal de sinterização de 1 ho

ra.
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Figura 32 : Resistência mecânica =n função da temperatura e

do teor de MçjO para o tempo nominal de sinterízação de 4 hp_

ras.

OD OU Wt «19 M H M I
TCMPtMTUU Ot SNTMZACXO f t l

Figura 33 : Resistência mecânica em função da temperatura e

do teor de MgO para o tempo nominal de sinterização de 16

horas.
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A resistência mecânica em função do tempo corrigi

do de sinterização e da adição de MgO é" mostrada na figura

34.

TEMPO OC SMTCRIZ*CÍO Cl)

TEMPO 0E SlNlERlZAÇfe ClMnl

Figura 34 : Resistência mecânica em função do tempo corri

gido de sinterização e da adição de MgO.

Nas figuras 31, 32, 33 e 34 são mostrados máximos

bem evidenciados da resistência mecânica com a temperatura

e com o tempo. Os máximos naquelas figuras migram para tem

peraturas menores à medida que se usa tempos de sinteriza-

ção naiores. 0 fato de alguns dcs valores máximos ocorrerem

em temperaturas onde as curvas representativas da variação

da porosídade e do tamanho médio de grão se interceptam não

deve ser tomado como regra, pois deve-s^ considerar que as

influências do tamanho de grão e da porosidade sobre a re
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sistência mecânica são muito diferentes , coníorme mos-

trado pela equação (13). As máximas resistências mecânicas

ocorrem para a alumina dopada com o, teores de 1500 ppm

de MgO e 3000 ppm de MgO.

Carniglia31 q Rice33 ao estudarem a variação da

resistência mecânica da alumina com c tamanho de Grão, G ,

-1/2conforme o item 2.5.2, mostraram que S a G . Por isso ,

foi escolhido este tipo de representação na figura 35 pa

ra verificar se pode ser encontrada alguma relação entre

S e G. A figura 35 mostra grande espalhamento dos dados,

o que não é incomum, como se pode ver na referência 33. A

maioria dos dados obtidos neste trabalho fica entre 270

MPa e 470 MPa.

012 M 04 tti Oi 17 0» 09 tO

Figura 35 : Resistência mecânica em função do tamanho de grão para os

valores deste trabalho e os encontrados por Rice33. Os valores experi-.

mentais foram corrigidos para porosidade igual a zero pela equação (13).
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A figura 36 mostra uma superfície de fratura da alu

mina dopada com 1500 ppm de MgO sinterizada a 1700°C por um

tempo nominal de 1 hora e um aspecto da superfície do sint£

rizado como fabricado.

U> (b)

Figura 36 : Alumina sinterizada a 1700 C por um tempo nomi-

nal de 1 hora e dopada com 1500 ppm de MgO.: a)Fratrografia

por microscopia eletrônica de varredura, b) aspecto superfi

ciai do sinterizado por microscopia eletrônica de varredura.

A figura 36-a apresenta uma fratura tipicamente in

tercristalina, sendo entretanto observada uma fração de a^

guns por cento de fratura transcristalina caracterizada por

degraus de clivagem. Este tipo de fratura foi também obser-

vada por outros pesquisadores5*'s3. A figura 36-b apresenta

grãos bem visíveis e de forma arredondada devido ã tensão

superficial.Alguns defeitos como poros superficiais podem ser

vistos na mesma figura.

0 módulo de elasticidade que foi medido para apenas
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uma sinterizaçao, foi calculado usando-se o método expo£

to no item 4.3. 0 corpo de prova ensaiado em flexão tinha

dimensões de 2,37 x 4,42 x 50 (mm) e foi sinterizado a

1600°C durante um tempo nominal de sinterizaçao de 1 hora.

As curvas carga-deflexão foram traçadas em um registrador X-

Y. A figura 37 mostra as curvas obtidas. Na curva 1, o coir

po de prova foi ensaiado "deitado", isto é usando como al̂

tura a menor dimensão da seção reta, 2,37 mm. Na curva 2,

o corpo de prova foi ensaiado "em pé", isto é, usando como

a altura a maior dimensão da seção reta, 4,42 mm. Na curva

3 o corpo de prova foi ensaiado fazendo-se coincidir a po

sição dos rolos de apoio do corpo de prova com os fios do

punção de carregamento.

Figura 37 : Curvas carga-deflexão experimentais.

As retas obtidas ao se subtrair graficamente as cur-

vas da figura 37, de acordo ~om o método exposto na referên

cia 61, aparece na figura 3S.A reta 1-2 é resultante da sub.
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tração gráfica entre a curva l e a curva 2, da figura 37 .

A reta 1-3 resulta da subtração gráfica entre a curva 1 e

a curva 3 , da figura 37. A reta 2-3 é resultante da sub

tração gráfica entre a curva " J a curva 3, da figura 37.

Figura 38 : Retas construídas graficamente a partir das cur

vas carga-deflexão da figuva 37.

A figura 38 mostra que a subtração grafica entre as

curvas da figura 37 realmente resultou em retas bem preci

sas, conforme já previsto na referência 61. 0 método de a

valiação forneceu para o módulo de elasticidade um valor

médio de 369Í2GP , que quando comparado com o valor forne

cido por Binns e Popper60 , pela figura 14, para uma densi^

dade de 3,91 g/cm3 medida para o corpo de prova ensaiado,

dá uma diferença de aproximadamente 2t.



CAPÍTULO VI

DISCUSSÃO

6.1 - Porosidade e tamanho de grão

A variação da porosidade com os parâmetros de sin

terização tempo e temperatura foi apresentada no item 5.2,

onde foi mostrado que a variação da porosidade com T ou t

não pode ser explicada em termos das equações propostas por

Coble1 e Bruch52.

Foi notado, entretanto, que a tendência geral pe-

los modelos de Coble1 e de Bruch52 (variação da porosidade

com T ou t) foi encontrada ao analisar-se os dados deste

trabalho baseado naqueles modelos. 0 que significa que

houve uma redução do tamanho e da fração volumétrica dos

poros com T ou t crescente.

Para o tamanho de grão , G , foi encontrada uma

boa concordância entre os resultados deste trabalho e o mo

delo representado pela equação (28). Foi possível estabele

cer uma equação experimental que relaciona o tamanho de

grão, o tempo e a temperatura, que para o teor de MgO de

600 ppm assume a forma da equação :

79
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onde AH, pelos resultados experimentais, para o teor de 600

ppm de MgO, ê igual a 610 kJ/mol (146 kcal/mol),t é medido

em minutos e G em ym, sendo os outros símbolos os mesmos

anteriormente referidos.

As energias de ativação para o crescimento de grão,

AH, obtidas neste trabalho são comparadas na tabela 5 com

outros valores encontrados na literatura, podendo ser vis

to qué os valores de AH são comparáveis aos medidos por ou

tros autores.

TABELA 5 : Energias de ativação para crescimento de grão
e difusão na alumina.

Referência Experiência Energia de
ativação (kJ/mol)

Bruch"

Coble1 .

Evans6*

Paladino e
Kingery3S

Cannon e Coble9

Este trabalho

it

C.G.S*

C.G.S.

CG.»*

.difusão de

fluencia

C.G.S. em

+ 600ppm

C.G.S. em
+ 1500ppm

M

A9z Oj +

MgO

AlaO» +
MaO

C.G.S. em AH2Oj +
* 3000ppm MgO

643,4 .

641±63

578+29

477±63

578

610

570

550

*C.G.S. - crescimento de grão na sinterização

»*C.G. - crescimento de grão
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A composição da energia de ativação, AH, é bastan

te complexa se forem analisados todas as contribuições.Ela

ê composta de uma energia de formação do defeito pontual

do tipo desordem Schottky ou Frenkel, AH , da energia . de

movimento do defeito puntuai pela rede, AH , da energia

de dissolução de impurezas presentes na alumina, AH. , da

energia de oxidação das impurezas , AH , e possivelmente

outras contribuições*.

AH - oAH + AH + BAH4 + Y*H „ . (31)
c» IA x o x

onde a,3 e y são fatores numéricos que dependem das valên

cias dos defeitos pontuais envolvidos e das impurezas.

' Considerando somente o efeito da magnesia dissolvei

da na alumina, seguindo Cannon e Coble*, a energia de ati

vação AH pode ser expressa por r

AH « AHm + 3/4 AH. (32)
111 X

AH. para o MgO na alumina é igual a 255 kJ/mo1(61 kcal/mol)

pela referência 62 e, AH_ do ion Aí. na alumina ê igual a 390 kJ/mol

(93 kcal/mol) segundo a referência 50. 0 que daria AH-581 kJ/mol, mui

to pertc dos valores 550,570 e 610 kJ/mol encontrados neste trabalho.

Os resultados obtidos neste trabalho não permitem distinguiT

com clareza as diversas contribuições de AH, entretanto, pode-se acres

centar ainda pelo fato do coeficiente de difusão, 0, ser proporcional

â concentração do defeito pontual, C, e da mobilidade desse defeitoté

esperado que C não seja constante e sim uma função da tempera
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tura, pois à medida que a tempertura cresce mais soluto ê

dissolvido pela rede da alumina, aumentando a concentração'

dos defeitos pontuais e do coeficiente de difusão, o que

leva a um conseqüente aumento de AH. Em todo caso,pode ser

concluído que AH não pode ser devida â difusão intrínseca e

nem somente a AH porque foi encontrado AH>AH . A diferença

pode ser atribuída ou a efeitos de dissolução/precipitação

de MqAÍ.20i, ou de oxidação/redução de impurezas de metais de

transição (como Fe) ou a ambos.

6.2 - Resistência mecânica

0 efeito da porosidade, P, e do tamanho de grão.G,

sobre a resistência mecânica mostra que, ao variar-se as

condições de sinterização por uma mudança no tempo ou na

temperatura a resistência mecânica também varia. Para um

tempo de sinterização fixo e temperatura crescente,inicia^

mente a resistência mecânica é baixa pelo efeito de uma ai

ta porosidade e de um tamanho de grão muito pequeno aumen

tando ã medida que a porosidade diminui e o tamanho de grão

cresce e tornando a decrescer quando o oposto do estado i

nicial, isto e, um grande tamanho de grão e uma baixa po

rosidade é alcançado em temperaturas mais altas que aquelas

do estado inicial. 0 aumento da resistência mecânica antes

de ser atingido o valor máximo está associado ã diminuição

da porosidade e o decréscimo da resistência mecânica, apôs

o valor máximo, ao aumento do tamanho de grão. Esta forma

da variação da resistência mecânica com T ou t foi observa

da neste trabalho.
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Como a temperatura e tempo são variáveis intercaa-

biáveis, isto é, pode-se compensar o efeito de uma delas a

través da outra, os mesmos pares tamanho de grão-porosida-

de podem ser conseguidos por temperaturas de sinterização

baixas usando tempos longos ou por temperaturas de sinteri

zação altas usando tempos curtos. Como a resistência *ecã_

nica depende de P e G espera-se que a posição do máximo va

rie com T e t , o que também foi observado experimentalmen

te, pois houve uma migração dos máximos da resistência •£

cânica em direção a temperatura menores quando tempos maio

res foram usados. Os pares de valores experimentais tamanho

de grão-porosidade são mostrados na tabela 6 juntamente com.

os valores da osistência mecânica dos máximos encontrados.

TABELA 6 : 't -ss tamanho de grão-porosidade para as resis

tências mecix v.as máximas.

Temperatura ( 1) Tempo Nominal (h) G(ym) P(l)

1600 1 3,28 l,90±0,28* 406

1550 4 3,91 1,89*0,07 407

1450 16 2,37 2,06±0,09 399

* desvio padrão das medidas

A tabela 6 mostra que os máximos da resistência me

cânica se mantiveram inalterados em torno de 400 MPa e jni

graram para temperaturas mais baixas â medida que o tempo

de sinterização foi aumentado. Este fato é* de grande impor
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tãncia técnica pois mostra que é possível obter valores e

levados de S utilizando-se equipamentos de custo menor (me

nor temperatura Maxima), bastando para isso aumentar o ten

po de sinterização.

Estudos semelhantes, que também visaram investigar

a variação da resistência mecânica com o tempo e a tempera

tura, foram realizados por Cutler*s que encontrou máximos

da resistência mecânica de forma semelhante a deste traba

lho ao estudar uma alumina dopada c.om TZO2 • Além disso,

Claussen, Pabst e Lahmanf' em estudos de prensagem a quente

encontraram variações de KfC com T ou t semelhantes em for

ma às observadas neste trabalho.

6.3 -' Sinterização

Este trabalho mostrou sçr possível sinterizar alu

minas de baixa poros idade e pequeno tamanho de grão, em a_t

mosfera ambiente.

Existe um trabalho muito detalhado de Bruch12, que

foi mostrado no item 2.6.6 , na figura 12, relacionando o

tamanho de grão â porosidade. Esse trabalho de Bruch52 é

comparado com os resultados de G e P deste trabalho, na fjL

gura 39.

A figura 39 mostra que a reta encontrada neste tra

balho é bem mais inclinada do que as de Bruch92. A maior

inclinação observada indica que o decréscimo da porosidade

é acompanhado por um crescimento de grão muito maior. A po
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sição absoluta da reta experimental «ostra que para obter-

se o mesmo efeito sobre G e P conseguido por Bruch5* com

u»a porosidade a verde, P Q , entre 551 e 65%. ê preciso um

valor de P Q igual a 43t. isto ê, ê necessário compactar-se

«ais 0 material. Estes fatos mostram que a sinterabidade

dos compactados usados neste trabalho foi menor que aquela

conseguida por Bruch» o que pode ser atribuído ao efeito

da atmosfera de sinterização (H2 no caso de Bruch» e. ar

aqui) ou ao pó de A12O3 usado.

Figura 39 : Comparação entre os resultados de Bruch52, para
a variação do tamanho de grão com a porosidade, e os ' obti
dos neste trabalho.



CAPÍTULO VII

CONCLUSÕES

a) £ possível produzir em laboratório amostras de

alumina sinterizadas com baixa porosidade (21), pequeno ta

manho de grão (3 um) e alta resistência mecânica (400 Mfe) ,

usando como aditivo pequenas concentrações de MgO e real^

zando as sinterizações em atmosfera ambiente.

b) A resistência mecânica varia consideravelmente

de amostra para mostra; a faixa de valores encontrados (270-

- 470 MPa) está de acordo com a observada por outros pes-

quisadores. '

c) A variação da porosidade com o tempo e a. tempe

ratura de.sinterização não seguiu os modelos existentes ,

enquanto que para o tamanho de grão foi possível estabele

cer uma equação experimental entre o tamanho de grão, tem

po e temperatura baseada em modelo conhecido.

d) A resistência mecânica passa por um máximo que

ê função do tempo e da temperatura de sinterização, tendo

sido estabelecidas as condições de sinterização para se

conseguir a máxima resistência mecânica.

e) A migração dos máximos da resistência mecânica

em direção a temperaturas mais baixas quando o tempo de sin

86



terização é aumentado confina a propriedade de pemuta ,

entre si, do tempo e da temperatura em um processo térmica

mente ativado. Este fato tem conseqüências práticas impor-

tantes, pois permite sinterizar a menores temperaturas soa

perder os bons valores da resistência mecânica, o que re

duz os custos com investimentos em equipamentos sofistica

dos e com gastos de energia.
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