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CASAR INI, J.R.
SOUZA, O.P.F.
Departamento de Engenharia de Materiais, UFSCar

RESUMO
Alumina - tS + 8") em pó, com composição 8.85%
Na2<> + 0.75Z Li¿0 + 90.40% AI2O3 é obtida usando o pr£
cesso zeta. A transformação de fase S •+ 3" é acompa
nhada com difração de Raios-X do pó. Observou-se que
a eficiência da transformação está intimamente relaci£
nada com o processamento e a pureza da matéria prima.
Impurezas, tais como Ca e SÍ dificultam a transforma
ção da fase 8 para 8".
~
O oxido de alumínio é obtido a partir do hidrõ
xido de alumínio através de redução carbotérmica, seii
do possível controlar a quantidade de impurezas presen
tes enquanto o sodio e o litio sao introduzidos na for
ma de carbonatos de pureza P.A.
INTRODUÇÃO
Os diagramas de equilíbrio, entre os óxidos de
Sódio e Alumínio, mostram que existe em equilíbrio ter
modinamico, além da fase NaAlO2> outras fases que com
poem a família das aluminas beta. DeVries e Rotn [l],
mostram a presença de duas fases com solução sólida e
que denominam de alumina beta 2B e 3B, onde B corre£
ponde aos blocos espinel. Weber e Venero [2], apresen
tam um diagrama ligeiramente diferente, onde
aparece
apenas uma solução sólida, chamada de beta, a 90% mol
de AI2O3, o que corresponderia a uma fórmula
química
de Na 2 O x 9AI2O3. A solução sólida 3B observada por
DeVríes teria a estequiometria correspondente a Na2Ü.
8AI2O3. Dado que a caracterização das matérias primas
e o controle de contaminação durante o processo
não
eram precisos, ate bem recentemente, o próprio nome
de alumina Beta nao é conveniente, pois trata-se de
um composto com propriedades intrínsecas. 0 teor de
sódio nesta solução sólida pode ser aumentado
ainda
mais, desde que haja o correspondente balanço elétrico
de cargas. Assim, Litio e Magnesio podem entrar em
solução sólida, mas no piano espinélio,
substituindo
alumínio, havendo balanceamento de cargas com introdii
ção de mais sódio,
Com isto, pode-se produzir composições com a
fórmula geral [3]:

Na

Na

CaO.6Al2O3 para Ca-beta

(3)

O,84CâO.O,67MgO.5,67Al2O3 para Ca-beta"

(4)

As condutividades elétricas para algumas des
tas aluminas beta" são apresentadas na Tabela 1.
~
Tabela 1. Condutividades iónicas para vários cristais

CRISTAL

ca 40°C
1

oa 300°C

EA

Ref,

(¡rW )

(íT^nT1)

1.310"2

9.110"1

a)

- beta"

4.610"

3

1.510"1

a)

|5|
5

- beta"

3.910"6

3.910"2

a)

|5

0,57

I<H

Sr 2 + beta"

<!,410"6

3.91O"3
2,410-2

0,57

Ba 2 + beta"

2,8 IO"6

1,910-2

0,58

|5|
|5|

Na* - beta"
Pb
Ca 2

2+

(eV)

(1)

l,67

l,67

Assim, entende-se como uma composição de aluun
na-beta", as soluções sólidas com substituição dupla,
no plano de condução e no plano espinelío.
Hodge [4] , conduziu novos experimentos para es_
clarecer as fases presentes no binario NaAlO2 -AI2O3,
nao havendo encontrado a presença de qualquer outra
fase estável a nao ser a fase beta, localizada a 9OJ5
mol de Al¿03 . As chamadas alumina beta" sao portanto
resultantes de substituições duplas, precisando no ca
so de Litio, apenas 0,75% do óxido para estabilizar a
fase beta". A experiencia de Hodge convence, pois e
le parte de beta", e através de tratamentos térmicos
a alta temperatura a proporção de beta" diminui até
desaparecer, formando a beta e NaA10 2 .
Farrington e Dunn [5^, mostraram que em lugar
do Sódio no plano de condução, qualquer outro metal,
monovalente, ou divalente pode providenciar a forma
çao de aluminas beta ou beta". No caso de Cálcio, as
fórmulas gerais são:

a) Gráfico de Arrhenius curvado, não linear
LÍ

0,33

A1

1O,33

(2)

As condutividades iónicas para alumina 8" de
cálcio são sensivelmente mais baixas que o sódio, sen
do que, apenas o chumbo tem condutividade que se apr£
xima do sódio, fazendo prever um possível uso em bate

rias de chumbo com eletrolito sólido, e eletrodos fuii
didos resultando maior capacidade de extração de car
ga. A presença de cálcio, como impureza em alumina be
ta" de sódio, tem sujeitado fortes preocupações, visto
que sua condutividade é sensivelmente mais baixa, como
mostra Ni [b] , para pequenos teores de cálcio presejí
te. Na Fig. 1 ve-se que a substituição de 10Í at. de
sodio por calcio no plano de condução, e responsável
pelo abaixamento da condutividade de 710"1 a 510"3
(P.cm)-1.

çoes desejadas e misturar em moinho de balas, por ai
gumas horas; c) calcinar esta mistura a 125O°C
po7
uma ou duas, ou tres horas; d) processar este põ pa
ra obter uma peça e sinterizar, quando for o caso. ~~
As aluminas alfa empregadas tiveram duas fon
tes, uma nacional, derivada do hidróxido de alumino
C-30 da Alcoa, e uma amostra considerada padrão, pro
duzida pela Baikowesky, denominada CR-30. 0 hidroxT
do de alumínio foi calcinado a 1300°C por 3 horas, em
atmosfera ambiente, produzindo a amostra SCI, ou eti
tão calcinado em presença de atmosfera redutora, pro
duzindo as amostras SCR, cujo teor de Cálcio e SilT
cio variam conforme o tempo que permanece nesta tempe
ratura. Os resultados sao apresentados na Tabela 2.~
Tabela 2. Teores de Cálcio presentes nas amostras ensaiadas.

í
Cl

TEOR DE CÃLCIO
!ppm|

AMOSTRA
PADRÃO
SCI
SCR1200 - 3 hs.
SCR1300 - 3 hs.

Figura 1. Condutividade iónica para cristais mistos de
Na*
* e Ca 2 + beta" alumina, o 300°C,
segundo
Ref.
|
Cálcio pode ainda formar alumina beta, ou um s_i
licato de cálcio, se colocando no contorno dos grãos
de alumina beta" de sódio. A condutividade nestes ca
sos seria sensivelmente reduzida.
~
A produção de alumina beta", estabilizada com
Litio, mostra que há uma sensível variação na condutj.
vidade iónica conforme a pureza das matérias
primas
1^ . Somente matérias primas com teores de cálcio
abaixo de 70ppm, aparentemente, permite reduzir a re
sistividade aos níveis necessários para produzir os tu_
bos de alumina beta" para as baterias Na/S, e outros
sistemas eletroquímicos.
A conversão de óxidos en alumina beta" será e*_
tudada neste trabalho, em função da pureza da matéria
prima, produzidas no laboratório, « função da granulo_
metria.

TEOR DE FERRO
|ppm|

20
2000
125
75

12
650
250
150

Para verificar a influência da granulómetria,
e tratar a granulometria de CR-30 próxima àquelas das
amostras SC, a CR-30 foi calcinada a 1300°C, cuja gra
nulometria resultante está mostrada na Fig. í, junta
mente com as outras amostras.
~

1:
Figura 2. Curvas de distribuição
amostras ensaiadas.

granulomStrica das

MATERIAIS E MÉTODOS
A composição química escolhida para estudo foi:
8.85X Na2O; 0,75Z Li 2 0: 90,40* A1 2 O 3 , de acordo com li
teratura já publicada [8], e resultante do refinamento"
de longas experiências variando em pequenos passos o
teor^de sódio e lítio._ A^forma de introduzir o lítio
é crítica, desde que não é tão volátil quanto o sódio,
produzindo uma homogeinização rápida do ion sódio nos
grãos. Como a introdução do LÍtio e Sódio deve ser s£
muitânea, o Litio deve estar finamente, e homogenica
mente substituido. A forma mais conveniente encontra
da para facilitar esta distribuição foi a produção de
um aluminato de lítio, a fase Zeta, que dado a
sene
lhança estrutural entre esta e a lumina beta", é a únT
ca entre os_aluminatos de lítio que permite obter esta*
estabilização. Assim em vez de ae misturar
0,75?
Li20, tem-se a mistura da ordemde de 5Z do aluminato,
o que permite obter maior homogeinização,
A seqüência adotada neste trabalho foi: a) pro_
duzir o aluminato de lítio, LÍ2O.5AI2O3 por calcínaçao
a 1250°C, e posterior moagem; b) misturar o alumina
to, com carbonato de sódio e alumina alfa, nas propoT

A identificarão das fases cristalinas foi re¿
lizada com a difraçao de raios-X, radiação Cu-Ko em
amostras de £Õ, e conparado com valores da literatu
ra. A relajao entre fase beta e beta" foi obtida pè~
Ia integração de picos de difração não coincidentesT
levando-se em conta a intensidade relativa entre
os
mesmos. Resultam dai as seguintes fórmulas:

r

'

I

(33,3)

1

B(33,3)

+ l 37

0"(34,3)

(5)

1,451
1>M l

1,14 I

e"(45,9)

3(44,4)
I
8"(34,3)

Esquemáticamente, estes picos estão

represeii

3*5
tados na Fig* J.

45,9

Já para produção de peças sintcrizadas de alu
mina-beta"., para uso em baterias Na/S e outros eletrr»
litos sólidos, requerer-se que uma pequena quantidade
úe alumina beta e o aluminato NaA102 estejam presen
tes no pó. Do diagrama de equilíbrio da Fig. A,
po
de-se ver ha a formação de um líquido eutêtico
ao

44,4

34,3

3S,3

Figura 3. Picos de difração de raios-X utilizados no cálculo do fator f(S).
RESULTADOS
As condições experimentais de tempo e tempera
tura de reação entre os pos de Ze*~a-aluminato de iT
tio, mais carbonato de sodio mais as varias fontes do
óxido de alumínio, estão apresentados na Tab. 3, jun
tamente com o fator f(S) correspondente a cada caso.
Os valores de f(8) em cada caso ¿ a média de tres me
didas da curva do difratograma de raios-X.
Tabela 3. Fator f((J) para várias condições de calcina
ção e as materias primas com diferentes pía
rezas.

FATOR f(S) (porcentual)
CONDIÇÕES DE CALCINAÇÕES

AMOSTRA
1320°C
3 hs
SCR8
SCB
calcin.

SCB
SCI

8.6
15
29

1260°C
3 hs

8.7
13
31

1260
2 hs

1260
1h

1150
2 hs

1150
1h

6.0

11

ND

16

19

ND

22

25

ND

somente
a-alum.
somente
a-alum.
somente
a-alum.

35

35

51

*

ND - Picos não definidos, sem correlação precisa com
beta ou beta".
* - Já aparece alguns picos de beta e beta" com
quena intensidade.

p£

Comparando-se resultados da amostra
impura,
com as purificadas pode-se ver que as injurezas
pre
sentes caCalizam principalmente a formação da fase be_
ta, da baixa condutivídade iónica. Com o aumento do
tempo e/ou temperatura de tratamento isotérmico há um
decréscimo lento do fator f($).
Para as amostras puras, a formação de beta é
dificultada logo de início, havendo uma diminuição
gradativa do fator f(S), principalmente pelo aumento
da beta" formada.
A conversão completa em beta" é
recomendada
uando se deseja preparar com_este pó um mono cristal
9], ou proceder a substituição parcial do sódio por
ions trivalentes, tanto em mono cristais quanto
em
pós. Os mono cristais de alumina beta" dopados
com
Nd 3+ apresentam características de um laser, com alta
potência e compacto. Os pós de alumina beta" também
dopados com Nd^+ apresentam características fosfores^
centes, podendo ser utilizados com vantagens em rec£
brinento e telas de Televisão.

Í

Figura 4. Diagramas de Equilíbrio entre
^
Segundo: a) ref. |l|; b) ref. |2¡.
redor de 1580°C, que produzira o rearranjo dos grãos
de beta" presentes, levando ã sinterização da peça.
Caso a quantidade destas fases seja grande, ou o aque
cimento da peça seja lento, a quantidade de líquido
formada tende a aumentar deformando e fundindo a pe_
ça. Requer-se então um aquecimento rãpido até a tem
peratura de sinterização, formando-se uma fase líquT
da apenas o suficiente para o rearranjo dos grãos, Í£
terrompendo-se a sinterização bruscamente.
Valores
típicos para o aquecimento são 200°C/min., e tempos
de sinterização de 7 a 10 min. Isto posto, ve-se que
do ponto de vista de sinterização, as fases remanes
centes na amostra SCB é a mais conveniente. Ha um pê_
queno aumento no fator f(0) quando se calcina a amos_
tra CR-30, com um aumento na granulóme tria, retardar^
do a conversão para beta". Como a amostra SCR tem a
mesma granulometria que a CR-30 após calcinaçao e de_
saglomeração, o fato que f(fi) é menor, chegando mesmo
a zero, (dentro dos limites dos raios-X), pode-se con
cluir que há uma impureza extra, aleta do cálcio e sT
lício, que esta'catalizando a produção da fase beta'C
Como possibilidades, pode-se imaginar que Ferro
ou
Carbono são duas impurezas que podem estar presentes.
DISCUSÃO
Os resultados mostram que as possíveis sequêti
cías de reação para pós impuros. I, e "puros", P, S£
riam:
I - a-alumina desaparece a 1150°C
- 8 e 8" formam imediatamente
- NaA102 não é detectado
P - a-alumina permanece até 1300°C, em
dades decrescentes
- NaAlOj aparece a 1150°C

quant_i

- 8 predomina
Pode-se dizer que as impurezas, na amostra I,
catalizan) a formação de beta, que permanece estável.
Nas amostras "puras" a formação ae beta" ocorre pela

amostra SCI em 65Oppm, e que e eliminado apenas
par
cialmente durante a purificação até 15Úppin,
enquanto
que na CR-30 o tdor de Fe é 12ppm. A eliminação
do
Calcio na purificação e sensivelmente mais eficiente
que a do ferro. Assim, a amostra SCR tem teor de Calcio proximo ou baixo de um certo limite, enquanto que
o ferro ainda é alto, e passa a predominar, neste ca
so, a hipótese levantada é a catalização da formação
de beta". Pode-se dizer que para fins de produção da
alumina beta", a amostra SCR é pura em relação do Cal
cio, mas o ferro ainda tem influência.

a)
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Mostrou-se que a conversão de uma mistura
de
óxidos, em alumina beta" e beta, se dã conforme as im
purezas presentes, sendo possível preparar pós com diferentes razoes entre os teores de beta e beta".
0 cálcio presente em altos teores, 2000ppm, ten
de a limitar a formação de beta", resultando teores e£
tãveis de beta.
0 ferro tende a catalizar a formação de beta",
desde que o teor de cálcio seja abaixo de, provavelmente, lOOppm.
A formação de beta", aparentemente, requer a
reação entre o aluminato NaA10.> e alumina alfa ou beta, para prosseguir rapidamente até completar.
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Figura 6. Curvas de Difração de Raios-X para amostras
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reação entre beta e aluminato, que mais alfa e alumina
Co, desde que a composição beta" se encontra no inte£
valo do aluminato e beta, tanto quanto do aluminato e
alfa. Nas amostras impuras há a formação de beta, com
a liberação de pouco sodio para formar o
aluminato,
permanecendo estes teores estáveis com a tempo e a tern
peratura*
Com o tratamento a 1320°C, pode-se notar que as
amostras "puras" tem o teor de beta aumentado, em con
cordâncía cotn observações de Hodge, mostrando a decomposição de beta".
A anotação de "pura", entre aspas de deve ao
fato qu" a influencia de certa impureza é função da
preserva de outras. Assim, o ferro que é presente na
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