IMIS-BR—2907

CERÂMICAS DE ZIRCONIA
TETRAGONAL
POLICRISTALINA NO SISTEMA
CeO2-ZrO2 (Ce-TZP)
MARIA DO CARMO DE ANDRADE NONO

TESE DE DOUTORADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL
Dezembro de 1990

Tese apresentada à PóVGraduacio do Instituto Tecnológico de Aeronáutica como parte
dos requisitos para a obtenção do Utub de DOUTOR EM CIÊNCIAS, na Área de
MATERIAIS, PROCESSOS E DINÂMICA DE SISTEMAS, do Curso de ENGENHARIA AERONÁUTICA E MECÂNICA.

CERÂMICAS DE ZIRCONIA
TETRAGONAL
POLICRISTALINA NO SISTEMA
CeO2-ZrO2 (Ce-TZP)
MARIA DO CARMO DE ANDRADE NONO

Tese aprovada cm sua versão final pelos abaixo assinados.

£».4*" -y^
PROF. DR. TESSALENO DEVEZAS
ORIENTADOR

PROF. DR. MARCO ANTONIO G. CECCHIN1
CHEFE DA D1V1SÁ<

CAMPO MONTENEGRO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP, BRASIL
1990

CERÂMICAS DE ZIRCONIA
TETRAGONAL
POLICRISTALINA NO SISTEMA
CeO2-ZrO2 (Ce-TZP)
MARIA DO CARMO DE ANDRADE NONO

Composição da Banca Examinadora:
Marco A.G. Cecchini, Prof. Dr., PRESIDENTE
Tessaleno Campos Devezas, Prof. Dr., ORIENTADOR
Carlos Alberto Guimarães Pagnano, Prof. Dr.
Odmar Simões Pires, Prof. Dr.
José Octavio A. Pachoal, Prof. Dr.

ITA, dezembro de 1990

Agradecimento*
Ao Prof. Dr. Tessaleno De veias pela. orientação c apoio durante a realixaçio deste trabalho.
Aos chefes do Departamento de Aeronáutica e Mecânica do Instituto Tecnológico d« Aeronáutica (ÍTA) do Centro Técnico Aeroespacial, (CTA) Profs. Drs. Hasim Ali Al-Qoreshi e
Odmar Pires, pelas facilidades colocadas à disposição para a formação acadêmica • apoio técnico
necessários.
Aos Chefes da Divisão de Materiais do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do CTA:
C*l. Av. Runivan Welington da Silva, Eng. Paulo Remi Guimarães Santos e Maj. Av. José
Ckdi Lima Figueiredo, pelas facilidades colocadas à disposição para a execução da maior parte
da fase experimental deste trabalho de tese.
Ao Chefe do Grupo de Cerâmica da Divisão de Materiais do IPD-CTA Cap. Dr. Corae
Roberto Moreira da Silva pelo $eu apoio, compreensão e profissionalismo, que contribuíram dt
forma significant para a realização da etapa experimental.
Ao chefe do Laboratório Associado de Plasma do Instituto Nacional de Pesquisas iijpaciiis
(INPE), Dr. Gerson Otto Ludwig e ao Dr. Antonio Montes pelo apoio constante e incentivos
dispensados.
Ao Dr. Jose Octavio Armani Paschoal, Chefe do Departamento de Metalurgia Nuclear do
Instituto de Pesquisas Energéticas -CNEN/SP, pelo apoio, discussões e sugestões úteis sobre o
trabalho e pela doação do hidróxido de zircònio, que foi utilizado para a obtenção do oxicloreto
de zirõnio.
Aos Engenheiros Francisco Piorino Neto, Carlos Alberto A. Cairo, Francisco C. L. de Mello e
Francisco A. S. Ferreira do PMR-IPD(CTA) pelas sugestões valiosas e discussões neste trabalho.
Ao químico Antonio Horácio Franzan do Laboratório Associado de Materiais e Sensores do
INPE pelas valiosas sugestões na área de reações químicas.
Aos técnicos do PMR-IPD(CTA) José Benedito de Oliveira pela execução dos ensaios
mecânicos de cerâmicas e José Moura de Oliveira pela execução de difrações e fluorescéncias
de raios-X.
Ao técnico Olivério Moreira de Macedo Silva do PMR-IPD(CTA) pela sua valiosa participação no desenvolvimento de técnicas ceramográficas (polimento e ataque químico) e microdureza Vickers, para as cerâmicas desenvolvidas neste trabalho.
Ao pesquisador José Augusto Jorge Rodrigues, do Laboratório Associado de Combustão
e Propulsão do INPE, pelos testes de porosímetría de mercúrio dos pós e dos compactados a
verde.
A Dra. Vitória Blatt, Chefe da Divisão de Extração de Terras Raras da Nuclemon-Nuclebrás
de Magnesita e Associados, pela doação do oxido de cério asado neste trabalho e suas sugestões
úteis na área de química.
Ao físico Wills Clemente Damásio pela sua capacidade em formatar este trabalho de tese e
paciência em ensinar o uso do editor de texto utilizado.
Ao DT. Cesar Rumbawa, chefe do Departamento de Controle de Qualidade da Jonhson
U. Jonhson e aos Eng. Sílvio Ronconi e Luís Carlos Martinellí, chefes do setor Ethícon desta
empresa, pelo apoio na área de líofilização .
A An?. Lúcia Neves de Oliveira, pelos excelente trabalho de desenho.
Aos colegas do Laboratório Associado de Plasma do INPE, do PMR-IPD(CTA) e do ITA(CTA) que, direta ou indiretamente, contribuíram para a execução deste trabalho.

Às minnas crianças Annia e Daniel
c meu esposo Luiz Carlos, pela sua
compreensão,

companheirismo

r e c i t o à minha vida
dedico este trabalho.

e

profissional,

Resumo
Este trabalho tem como objetivo desenvolver e caracterizar as cerâmicas de ZrOj tetragoaal policristalina e estabilizada com CeOj (cerâmicas Ce-TZP), consideradas candidatas em
aplicações como cerâmicas estruturais com alto desempenho.
Foram estudadas várias técnicas de preparação de pós cerâmicos, visando uma maior confiabilidade e reprodutjbüidade das propriedades mecânicas das cerâmicas Ce-TZP. As cerâmicas
(oram fabricadas a partir de misturas de pós com diferentes teores de Ceüj . Estas cerâmicas
foram fabricadas utilizando mistura mecânica de óxidos de Ce e Zr (para comparar as características dos pós e propriedades das cerâmicas resultantes) e técnicas nâo-convencionais de
obtenção de pós. As técnicas não- convencionais desenvolvidas e/ou aprimoradas neste trabalho
foram: i) co-precipitação de hidróxidos de Ce e Zr a partir de cloretos e secagem por liofilkação
e reprecipitação de sulfato* e remoção de água livre com alcoois de baixa polaridade.
Os pós e as respectivas cerâmicas «nterizadas foram e»p< ei ficadas em termos de suas características químicas e físicas, do seu wtado de compactação e de suas propriedades mecânicas.
As características químicas foram determinadas através do uso de análises químicas e as características físicas foram avaliadas a partir das fases presentes, tamanho e forma de partículas
e aglomerados e porosidade do pó. 0 estado de compactação foi analisado através dos resultados de porosidade e observações da superfície de fratura, usando microscopía eletrônica de
varredura. As propriedades mecânicas foram analisadas a partir dos valores de resistência à
fexao, de microdureia superficial e de tenacidade à fratura.
Este estudo mostrou que as características químicas e físicas dos pós influenciaram decisivamente na qualidade da microestrutura da cerâmica sinterizada fina]. As propriedades mecânicas
das cerâmicas sinterizadas mostraram claramente dependentes do teor de CcOi, da microestrutura e da quantidade de fase tetragonal transformada para fase monoclínica sob tensão aplicada.
Algumas cerâmicas Ce-TZP desenvolvidas neste trabalho apresentaram resultados de resistência mecânica comparáveis aos publicados na literatura internacional.

Abstract
This work presents the development and the characterization of CeOr*t*biliztd tetragonal
ZrOt polycrystak (Ce-TZ/* ceramics), siace it is con .dered candidate material for applicatioas
M «tractural high performance cerunks.
Sintered ceramics were fabricated from mixtares of powders amtaiaiag different CtOi COBteat prepared by caaveatioaa) and noacoawational techaiqaes. The choke these techaiqtes of
powder preparation was based on conuability and reprodvctibilHy of the resultant ceramic». It
was utilised a cooventiosal oxide mixtures (CeOj and ZrOt) for manufacture of some Ct-TZP
ceramics for compaxactive studies. The noaconventional techniques of powder preparation that
was developed and/or optimized in this work were a copredpitatkm of hidroo» oxides and drying by conventional and freeze methods, and precipitation and drying of Ce and Zr with low
polarity alchools.
These powders and their resultant sintered ceramics were specified by chemical and physical
characterization, compactation state and mechanical properties. The chemical characteristics
were determined by chemical analysis and the physical characteristics were evalaated by phase
content, particle and agglomerate size and aspect, and powder porosity. The compactation state
was analysed from porosimetry results and electronic microscopy observations. It was adopted
the bending strength, Vicken hardness and fracture toughness techniques to the determination
of the mechanical properties.
The present study revealed that the mechanical properties were strongly dependent on the
C«Oi content, the microstrncture and the fraction of tetragonal-to-monodinic stress-induced
transformation.
Some Ce- TZP ceramics fabricated in this work have shown mechanical property values that
can be comparable to those published in the international literature.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO
O avanço tecnológico crescente tem solicitado dos pesquisadores de todo o mundo um grande
esforço direcionado para a pesquisa e o desenvolvimento de novos materiais.
Os materiais cerâmicos têm sido um dos principais alvos, considerando a abundância de
suas matérias primas no planeta e as propriedades específicas que podem apresentar. Estas
propriedades especiais, que caracterizam os materiais cerâmicos, podem torná-los, muitas vezes,
insubstituíveis em aplicações que exijam materiais com refratariedade alta, resistência mecânica
em temperaturas altas, resistência ao desgaste, inércia química, além de poderem apresentar
propriedades elétricas e magnéticas interessantes.
A principal limitação das cerâmicas para aplicações estruturais, no entanto, não é a resistência mecânica ou a rigidez limitada, mas a falta de confiabilidade devido â inerente fragilidade desta classe de materiais. Isto ocorre devido à facilidade com que as trincas se iniciam e se
propagam nas cerâmicas. Sabe-se, atualmente, que as trincas se iniciam em defeitos que são introduzidos durante o processo de fabricação (poros, inclusões, aglomerados densos), acabamento
superficial (retifica, polimento) ou durante a sua exposição à ambientes agressivos (químicos e/ou
mecânicos) [1] a [3]. Entretanto, as trincas podem ser interrompidas quando a sua energia for
consumida, como quando elas encontram contornos de grãos e se, especialmente, ocorre uma
transformação de fases na ponta da trinca (transformation toughening) [4].
Em 1975, Gatvie ti ai. [5] anunciaram que as cerâmicas à base de zircônia poderiam apresentar resistência mecânica e tenacidade à fratura altas, na temperatura ambiente, como os aço* com
transformação martcnsftica sob tensão (TRIP Steels). Desde então, muitos pesquisadores tem
se dedicado ao estudo c desenvolvimento desses materiais. Hoje, países com tecnologia avançada

como Japão, Alemanha, E.U.A., já produzem comercialmente peças cerâmicas de zircònia tenaz.
As principais aplicações especiais, como cerâmicas monolíticas, 6ão palhetas de turbinas, partes
internas de motores de combustão interna, ferramentas de cortes, guias fios, etc. [6] a [11].
Nas últimas décadas, as cerâmicas do sistema céria-zircônia vêm sendo estudadas para
aplicações especiais como: sensores de oxigênio, canais de MHD e cerâmicas estruturais.
Os óxidos com estrutura do tipo da fluorita são considerados bons condutores de íons d"
oxigênio, como a zircõnia estabilizada com cátions aliovalentes. Estes íons estabilizantes da fase
cúbica da zircònia podem ser Ce 2 + , Mg**, Y*+, O 4 + , cujo objetivo é aumentar a condutividade
iônica pelo aumento do número de vacâncias de O 2 ~. As cerâmicas do sistema CeO^-ZrOi vêm
demonstrando serem bons candidatos, como eletrólito sólido de oxido, para aplicações como
baterias, sensores de oxigênio e células de combustão [12] a [14].
A combinação da refratariedade alta, condutividade elétrica adequada ( 1 - 5 A.cm~2 por
10.000 h de vida útil) e estabilidade química e térmica excelentes (principalmente, em temperaturas altas de até 1500°C), torna as cerâmicas de CeOi-ZrOi uma das candidatas mak
promissoras para aplicações em eletrodos de MHD [15].
No entanto, atualmente, as cerâmicas do sistema CtOi-ZrO? têm apresentado um grande
potencial em aplicações como materiais estruturais de alto desempenho [16] a [19]. Estas
cerâmicas podem apresentar boa resistência à fratura (maior que 500 MPa) e tenacidade à
fratura elevada (da ordem de 20MPa.m~V2). A sua principal qualidade, porém, está na capacidade de resistir à degradação destas propriedades em temperaturas baixas em presença de
vapores inorgânicos e de vapor de água. Estas cerâmicas são chamadas de zircònia tetragonal
policristalina estabilizada com céria ou Ce-TZP (Ceria Stabilized Tetragonal Zircònia Polycrystais), pois apresentam fase totalmente tetragonal em uma boa faixa de teores de CeOi (10 a
24 %molar de CtO%) na temperatura ambiente.
Existem poucas publicações que tratam das cerâmicas de Ce - TZP com o objetivo de
estudar as propriedades mecânicas destes materiaís.Nestes trabalhos são utilizados apenas dois
processos de obtenção das misturas dos pós: i) misturas convencionais de óxidos [16] e [17]
e íí) pós co-precípítados por hídrólise de cloretos de cério e zírcônio [18] e [19]. Meriani [20]
utilizou a técnica sol-gel para a obtenção de cerâmicas de CeO^ZrOj,

partindo de compostos

orgaaometálicos com o objetivo de caracterizar o pó e estudar o comportamento térmico das
cerâmicas sintetizadas.
Neste trabalho, propõe-se utilizar uma técnica convencional e algumas técnicas nâo-conventionais de misturas de CtD* e ZrO^. 0 objetivo é fazer um estudo detalhado e comparativo,
destes processos de obtenção dos pós, quanto as suas características químicas, físicas e processabilidade. As propriedades mecânicas deverão ser utilizadas para a avaliação da influência das
características dos pós nestas propriedades das cerâmicas sinterizadas finais. Salienta-se, que a
literatura não tem apresentado, ÜJ maneira completa, um estudo que englobe as características
físicas e químicas dos pós iniciais e suas implicações na fabricação de cerâmicas Ce-TZP. Este
assunto não é tratado, mesmo para a técnica de obtenção de CeOj-ZrOj através de hidrólise
de cloretos, que resulta em cerâmicas em Ce-TZP com excelentes propriedades mecânicas [18] e
[19].
As técnicas para a produção dos pós e misturas foram selecionadas de acordo com os
seguintes critérios:
i) Estudos e/ou desenvolvimento (aprimoramento) de técnicas para a obtenção dos pós, com
homogeneidades química e física altas.
ii) Disponibilidade de matéria-prima e infraesti atura adequada para permitir a montagem
e operação dos dispositivos e preparação de pós.
iií) Possibilidade de absorção das tecnologias de fabricação desenvolvidas, pelas empresas
brasileiras atuais.
iv) 0 custo de obtenção dos pós co-precipitados a partir de sais inorgânicos é muito mais
barato que o custo de preparação destes pós via sais organometálicos. Em termos mundiais, isto
pode tornar os processos desenvolvidos neste trabalho muito mais atraentes [4}.
Este trabalho procura, no capítulo II, localizar e definir as cerâmicas tenazes no contexto
geral dos materiais cerâmicos frágeis. 0 comportamento mecânico das cerâmicas de zircônía
é apresentado de forma resumida. É mostrada a evolução da tenacidade à fratura c seu relacionamento com a míeroestrutura da cerâmica sinlcrízada. É apresentada uma discussão sobre
a microestrutura a verde e seus possíveis parâmetros de controle. A microestrutura a verde, que
é resultante das características químicas c físicas do pó, c discutida c considerada como sendo

uma das principais responsáveis pel» fait» tie confiabilidade e reprodutibilidade no desempenho
do produto cerâmico final.
Os processos não-convencionais de obtenção dos pós de ürcõnia estabilizada com os cátions
Ca, Mg ou Y são apresentados no capítulo III. Devido a variedade de processos de obtenção
de pós para esses materiais cerâmicos tratados na literatura, serão discutidos neste trabalho,
somente aqueles relacionados com os métodos que deverão ser total ou parcialmente adotados
para a produção de pós no sistema

CtOrZrOi.

No capítulo IV é feita uma revisão detalhada sobre as as propriedades mecânicas das
cerâmicas Ce-TZP.
Os materiais utilizados, as técnicas e os procedimentos experimentais, adotada e/ou desenvolvidos neste trabalhe, são apresentados no capítulo V. Procura-se fazer uma apresentação
rápida das técnicas, acompanhadas de uma vasta relação bibliográfica. Este critério foi adotad*
para as técnicas usualmente conhecidas entre OR ceramistas. Os métodos menos usuais, ou que
foram modificados neste trabalho, são apresentados com maiores detalhes.
Os resultados experimentais e as respectivas discussões são apresentados no capítulo VI.
A apresentação dos resultados e as discussões foram feitas de forma comparativa em todos os
itens tratados: características químicas e características físicas dos pós, características

dos

compactados a verde, microestruturas das cerâmicas sinterizadas, transformação tetragonalmonodínica induzida por tensão e propriedades mecânicas.
O capítulo VII trata das conclusões finais, apresentando os materiais e os processos que
forneceram as melhores propriedades, É mostrada, também, algumas sugestões para estudos
futuros no âmbito das cerâmicas Ce-TZP, com os objetivos de otimização do processamento e
propriedades mecânicas e complementação do presente trabalho.
A relação das referências bibliográficas, apresentada no final, procura proporcionar aos interessados uma orientação para obtenção de maiores detalhes sobre todos os assuntos tratados
neste trabalho.

CAPITULO II

COMPOSTOS CERÂMICOS
ESTRUTURAIS À BASE DE ZIRCÔNIA
H.1

INTRODUÇÃO

A pouca reprodutibilidade e confiabilidade das propriedades mecânicas têm sido os maiores
obstáculos para a utilização dos materiais cerâmicos como elemento estrutural de alto desempenho em larga escala [3], [8] e [21].
A resistência mecânica de um material é influenciada, basicamente, por dois fatores: i) tenacidade à fratura característica do material e ii) falhas estruturais presentes. A tenacidade à
fratura é uma propriedade intrínseca do material, definida como a energia necessária para iniciar
e propagar uma falha no material até que ocorra a sua fratura. Nas cerâmicas convencionais, esta
propriedade, geralmente, apresenta valores muito baixos. As características químicas e físicas e
os processamentos utilizados para a obtenção da cerâmica sâo os principais fatores que produzem
as falhas estruturais. Para aumentar a reprodutividade e a confiabilidade das cerâmicas, podem
ser adotadas duas opções : i) aumentar a tenacidade à fratura e/ou ii) minimizar o tamanho e
a quantidade de defeitos estruturais no corpo cerâmico final [1] a [3], [21] e [22].
Os materiais cerâmicos são caracterizados por ligações atômicas fortes, de caráter iònico
e/ou covalente, entre os seus átomos. A natureza destas ligações c responsável por algumas
propriedades altamente desejáveis destes materiais, como a dureza c o ponto de fusão altos, estabilidade química c a resistência à abrasão. No entanto, como conseqüência das fortes energias
de ligação envolvidas para manter os átomos coesos, estes materiais apresentam um comportamento mecânico de caráter frágil [21].
Na Figura II.1 é mostrado o comportamento mecânico característico de um material cerâmico

e de um material metálico, quando sujeitos a uma solicitação mecânica externa. O material
cerâmico apresenta uma deformação elástica menor, em conseqüência do menor afastamento
dos átomos de suas posições de equilíbrio, devido às maiores forças de ligação nas cerâmicas.
Desta forma, o modulo de elasticidade do material cerâmico é maior, ou seja, a sua capacidade de
resistir elasticamente a uma solicitação mecânica será maior do que o material metálico. Esses
materiais, quando solicitados mecanicamente, apresentam apenas deformação elástica até a sua
fratura, não dispondo de mecanismos internos de deformação plástica para acomodar as tensões
mecânicas. No entanto, o metal, após suportar mecanicamente uma certa tensão na região
elástica (limite de escoamento), apresenta um comportamento não-linear de deformação sob
tensúo externa aplicada. Este comportamento não-linear é decorrente da deformação plástica,
que ocorre no material metálico. A deformação plástica é caracterizada pela atuação de mecanismos de acomodação de esforços mecânicos, como deslizamento de planos atômicos, maclação,
nucleação e propagação de discordâncias. A Figura II.1 mostra, ainda, o trabalho necessário para
fraturar cada material, representado pela área hachuriada sob cada curva de tensão-defonnaçào
. Como pode ser observado, o material cerâmico necessita de uma energia menor para ser fraturado , comparado com o material metálico, mesmo que a tensão necessária para atingir a fratura
seja maior para a cerâmica, pois esta se deforma menos [21].
A deformação elástica é um processo reversível, isto é, quando a tensão aplicada é retirada,
o sistema retorna ao seu estado inicial (não ocorre deformação permanente). A relação tensâodeformação é linear e apresenta uma constante que é intrínseca a cada material (módulo de
elasticidade ou módulo de Young).Estes parâmetros são relacionados entre si pela lei de Hooke.
Á deformação plástica é um processo irreversível, caracterizado pela deformação permanente
do material, que é conseqüência da ativação dos mecanismos internos de acomodação das tensões
mecânicas externamenente aplicadas.
A partir do trabalho em que Garvie et ai [5] anunciaram a possibilidade de se produzir
cerâmicas com alta tenacidade à fratura, muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas neste campo.
0 objetivo básico ê desenvolver materiais cerâmicos que apresentem mecanismos de díssípaçâo
de energia mecânica, de forma a aumentar a sua tenacidade à fratura, ou seja, aumentar a
energia mecânica necessária para deformar e fraturar o material. Paralelamente, muitos esforços
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DEFORMAÇÃO
Figura 11.1. Comportamento mecânico característico de um material cerâmico e de
am material metálico, quando sujeitos a uma tensão externa aplicada
[21].

têm sido investidos na obtenção e processamento não-conveiicionais de pós cerâmicos adequados
para a fabricação de cerâmicas com uma mínima quantidade e tamanho de defeitos estruturais
e alta homogeneidade química.
Ton sido muito estudada a obtençãc de microestruturas cerâmicas, de forma a aumentar
a resistência mecânica e a tenacidade à fratura e que possam tolerar um certo grau de defeitos
estruturais. Os materiais representativos desta classe são as cerâmicas à base de zircônia. Estes
materiais apresentam transformação do tipo martensítica, que está associada com as transformações de fase induzidas por tensão [7] e [8], [24] a [26].

II.2 CERÂMICAS À BASE DE ZIRCÔNIA COM ALTA TENACIDADE À FRATURA
Embora as cerâmicas, de uma forma geral, tenham sido conhecidas como materiais frágeis,
isto é, apresentam apenas um comportamento mecânico elástico até a sua fratura, as cerâmicas
â base de zircônia podem desenvolver uma alta resistência mecânica e tenacidade à fratura
decorrentes da transformação do tipo martensítica que ocorre em sua estrutura.
A zircônia pura apresenta três tipos de fases polimórficas [27], cujas transformações são
dadas por:

., .
monoclmtca

U70°C

, ,
. 2370°C
,..
tetragonal
cúbica

,„,,
("•!)

A fase cúbica(c) da zircônia apresenta uma estrutura do tipo fluorita (CaFj) e as fases tetragonal(t) e monoclínica(m) mostram as esttuturas distorcidas da fase cúbica distorcidas. A transformação da fase tetragonal para monodínica envolve uma expansão volumétrica anisotrópica
grande (de 3 a 5%), devido a uma variação abrupta nos parâmetros de rede (para os eixos b
e c da cela unitária). Esta transfomação provoca uma tensão de cisalhamento considerável.
Esta grande variação de volume associada à transformação de fase t—>m, durante o resfriamento
da cerâmica de zircônia pura, gera microtrincas ao redor da partícula transformada no corpo
cerâmico sínterizado, tornando-o extremamente frágil.
Atualmente, é aceito que a transformação tetragonal-monoclínica é de natureza martensítica,
uma vez que existem várias evidências experimentais que apoiam este fato [27]:
8

i) A fase tetragonal de alta temperatura (estável de 1170 a 2370°C, na zircônia pura) não
pode ser estabilizada na temperatura ambiente através da tempera.
ü) A transformação martensítica é atérmica, pois ela não ocorre em uma temperatura fixa,
mas em uma faixa de temperaturas. Isto significa que a quantidade de fase transformada varia
devido à mudança na temperatura, mas não como uma função de tempo.
iii) A transição ocorre com uma velocidade próxima à velocidade de propagação do som nos
sólidos. É evidenciada pelo crescimento de plaquetas, que podem ser observadas metalografícamente em altas temperaturas.
iv) Vários tipos de distorções superficiais no material transformado foram observadas através
de microscopia ótica e eletrônica. Acredita-se que estas distorções sâo devidas ao aparecimento
abrupto da fase tetragonal adcular, como conseqüência dos movimentos atômicos semelhantes
ao cisalhamento. Também foram observadas transformações semelhantes à madagem.
No entanto, existem alguns aspectos sobre a transformação tipo martensítica em cerâmicas
à base de zircônia, que vêm sendo devidamente esclarecidos, à medida que evolui a pesquisa
nesta área, como [27]:
i) o conhecimento mais detalhado da cristalografia da transformação (movimentos atômicos,
relações de orientação cristalina, planos de madação );
ii) a termodinâmica da transformação (variação da energia livre, incluindo termos referentes
à energia livre superficial, energia de transformação , efeito de elementos estabilizantes de fases);
iii) o papel das imperfeições na natureza da transformação (defeitos pontuais, discordáncias,
falhas de empilhamento, impurezas).
A grande variação de volume associada à transformação de fase t-»m, durante o resfriamento
da cerâmica de zircônia pura, gera microlrincas ao redor da partícula transformada, tornando
o corpo cerâmico sinterizado extremamente frágil. Isto prejudica as propriedades refratárias
e mecânicas da zircônia pura, na utilização como cerâmica estrutural. A Figura 11.2 mostra
uma curva característica de dilataçâo destes materiais. Para solucionar este problema, sâo
adicionados à zircônia, óxidos estabilizantes da fase cúbica e/ou tetragonal. Os óxidos que tem
apresentado os melhores resultados nesta função são: CaO, MgO, Y7O3 e outros óxidos de terras
raras (como o CeOj e LaiO-s) [5], [6] c [27]. Os cátions desses óxidos apresentam raios atômicos
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Tj - Temperatura de transformação martensítica (t-nn)
T\ - Temperatura em que a transformação martensítica termina
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7^ - Temperatura na qual termina a transformação de fase m-»t
k - Altura, que depende da fração volumétrica de zircònia transformável no material
T3 - Temperatura de transformação martensítica t—*m, apresentada por alguns materiais contendo
xircônia. Se Ta estiver abaixo da temperatura ambiente, o material apresenta fase tetragonal até atingir

Figura 11.2. Comportamento térmico característico de um material contendo zircònia
não estabilizada [27].
um pouco maiores do que o Zr, o que permite manter uma coordenação igual a 8 íons de 0~2
(característica da fase cúbica e da fase tetragonal). A incorporação desses cátions na estrutura
atômica da zircõnia pura provoca:

'

'

í) uma diminuição na temperatura de transição das fases monoclínica-tetragonal e tetragonal-cúbica,
ii) uma diminuição no coeficiente de expansão térmica linear das fases tetragonal e cúbica,
como também, uma variação de volume associada com a transformação de fase monoclínicatetragonal. Esta diminuição no coeficiente de expansão térmica linear, também contribui para
o aumento da resistência ao choque térmico dessas cerâmicas.
A tenacidade à fratura da cerâmica de zircònia é atingida através da retenção da fase tetragonal metaestável e sua conseqüente transformação pata a fase monoclínica. Atualmente,
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relacionados i transformação t-»m , que podem dmavolvtr
ito nas propriedades mecânicas destes materiais cerâmicos: i) mkrotrincas e ii) transformação de fase induzida por tensão [6], [22] a [40].
IL2.1

MICROTRINCAS

No resfriamento, através da transformação de fase t-»m, ocorre una expansão volumétrica
das partículas (ou grãos) de ZrOj. Esta transformação é do tipo martensítica e gera tensões
tangendais ao redor da partícula transformada, o que induz o aparecimento de microtrmcas.
O campo de tensão na matriz, em volta da partícula monodmica transformada, pode absorver
ou dissipar a energia de una trinca propagaatc, exercendo una tensão contrária (back stress)
na trinca (/tovru IL3). Esta capacidade de absorver ou dissipar energia da trinca propagante,
resulta em um aumento da tenacidade da cerâmica. Um exemplo, muito bem sucedido, deste
tipo de mecanismo de aumento de tenacidade à fratura são os compostos cerâmicos de ZrO-i
- AI1O3. Neste caso, as partículas tetragonais metaestáveis de ZrOr estão dispersas em uma
matriz de AljO* [29] e [39].

Figura 11.3. Interação partícula-ponta da trinca, em um material com partículas de
zírcõnia com fase monoclínica transformada: a) a trinca propaga-sc até
encontrar a partícula de fase monoclínica e b) a trinca é desviada e
torna-se ramificada [6], [24], [25] e [28].

II.2.2 TRANSFORMAÇÃO DE FASE INDUZIDA POR TENSÃO
Sc uma trinca se propaga sob tensão, é gerado um campo ic tensôc* grande *o rrvlor
dela, especialmente na ponta da trinca. Estas tensões relaxam a matriz contraída dcvkSo às
partículas tetragonais presentes. Como resuiudo da expansão da rede e da *eo.nodação àa$
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tensões de cisalhamento desenvolvidas na partícula, ocorre a reação martensitica (as partículas se
transformam da fase tetragonal para a monodínica), resultando em um estado de compressão na
matriz. Desde que isto ocorra nas vizinhanças da ponta da trinca, é necessário um trabalho extra
para movimentar a trinca através do corpo cerâmico. Esta energia extra, necessária para continuar a propagação da trinca, aumenta a tenacidade e a resistência mecânica do material (Figura
II.3). Do ponto de vista termodinâmico, o aumento da tenacidade do matéria) ocorre devido à
diminuição da energia química livre do sistema, resultante da transformação t—> m (AG t _ m ).
Desta forma, AGi_ m dá origem a uma intensificação da tenacidade através do aumento da
energia necessária para que continue a propagação da trinca. Existe, no entanto, um tamanho
crítico no qual as partículas podem ser transformadas por tensão. As partículas menores que
o tamanho crítico não transformam e as maiores podem transformar-se expontanearnente. 0
limite do tamanho crítico das partículas de ZrO? depe.ide do grau de contração da matriz
(associada à composição do sistema cátion - ZrOi). Quando a energia química livre associada
à transformação de fase diminui, as partículas maiores podem ser induzidas a permanecerem na
fase tetragonal metaestável. Este parece ser o mecanismo principal de aumento da tenacidade à
fratura, que ocorre nas cerâmicas de zircônia parcialmente estabilizada (PSZ-Partially Stabilized
Zircônia) e de zircônia tetragonal policristalina (TZP).
0 desenvolvimentr das tensões de compressão na superfície da cerâmica através da transformação superficial induzida por tratamentos mecânicos superficiais (retifica, polimento) é de
considerável importância no reforçamento destes materiais. Neste caso, as deformações induzidas pela transformação t-nn da zircônia podem gerar uma camada superficial de tensões de
compressão grande. Isto resulta em um aumento considerável na tenacidade à fratura e na
resistência mecânica na superfície da cerâmica (Figura II.5). No entanto, a espessura da zona
transformada deve ser maior do que o tamanho crítico das falhas incorporadas à superfície pelo
trabalho mecânico [3] e [40].
Como foi exposto acima, a retenção da fase tetragonal no estado metaestável na estrutura
inicial das cerâmicas sinterízadas e a sua conseqüente transformação para a fase monoclínica são
os fatores fundamentais para que ocorra o processo de aumento da tenacidade à fratura dessas
cerâmicas à base de zircônia.
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Figura II.4. Representação esquetnática da transformação induzida por tensão de
partículas de zircônia tetragonal metaestávcl para monoclínica, no
campo de tensões elásticas de uma trinca [6], [24], [25] e [28].

SUPERFÍCIE DO CORPO CERÂMICO

Figura II.5. Representação esquematica do endurecimento superficial de um corpo
cerâmico, através da transformação induzida por tensão das partículas
tetragon ais metaestáveis para monodínicas, na zircônia.

13

II.3

DEFEITOS ESTRUTURAIS

É conhecido, atualmente, que as trincas se iniciam em defeitos ou poros presentes na estrutura do material cerâmico. Isto é uma conseqüência da natureza das ligações atômicas dos
materiais cerâmicos que dificulta o desenvolvimento de mecanismos de acomodação de tensão
durante o processo de deformação . Nos materiais cerâmicos, os microdefeitos atuam como
concentradores de tensão. Quando este material é submetido a uma tensão externa aplicada, o
campo de tensões é amplificado localmente nas extremidades das trincas ou poros da estrutura.
Esta amplificação é diretamente proporcional ao tamanho do defeito maior. A microtrinca se
inicia em um defeito com tamanho crítico; quando a tensão ultrapassa o limite teórico de ruptura a microtrinca inicia a sua propagação . Portanto, uma forma de aumentar a resistência
mecânica e, principalmente, a sua confiabilidade, seria através da diminuição da quantidade e
do tamanho dos defeitos estruturais [1] a [4] e [22].
A sensibilidade da tensão de fratura aos defeitos estruturais, segundo estabelecida por Griffith, para materiais frágeis [3] e [23], é dada por:

a a i^f)^

(II.2)

onde:
a - tensão de fratura
Kic = tenacidade á fratura
C = dimensão da trinca maior (trinca crítica)
Como as cerâmicas convencionais possuem tenacidade à fratura relativamente baixa, para se
ter um aumento na resistência mecânica, o tamanho crítico da falha precisa diminuir (Equação
II.2), isto é, é necessário diminuir o tamanho dos defeitos maiores. Mesmo no caso das cerâmicas
à base de zircônia, a otimização das propriedades mecânicas, com o objetivo de aumentar a
tenacidade à fratura destes materiais, pode ser feita através da minimização dos defeitos estruturais, em quantidade e tamanho, e, desta forma, aumentar a energia necessária para a iniciação
e propagação das trincas. Isto é possível de ser atingido através de um controle rigoroso das
condições de processamento dos materiais iniciais [3] e [4].
Os defeitos mais prejudiciais em cerâmicas são os poros, as trincas e as inclusões. As
14

inclusões são mais fáceis de se evitar, através de: i) utilização de materiais com composição
química e grau de pureza adequadas e ii) processamento isento de contaminações externas. Para
evitar os poros e as trincas é necessário um controle rigoroso do processo de fabricação , desde
a obtenção dos pós iniciais até a fabricação do corpo cerâmico final. A Figura II.6 mostra o
comportamento das curvas de tensão de fratura-tamanho de defeitos, para um material cerâmico
estrutural típico. Observa-se que os defeitos superficiais são mais críticos que os vazios internos
na microestrutura.
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Figura II.6. Relacionamento entre tensão de ruptura e tamanho do defeito, para
vários tipos de defeitos, em uma cerâmica estrutural de S13N4 [22].
As inclusões apresenta um comportamento variado, de acordo com o tipo. 0 comportamento mostrado na Figura II.4 indica que a resistência mecânica não pode ser prevista, simplesmente considerando determinações do tamanho da falha, através da utilização de ensaios
não-destrutivos. Esta limitação dificulta o acesso à confiabilidade das cerâmicas estruturais [l],
[3] e (22).
Os poros tem sua origem no tipo de arranjo de partículas do pó. 0 número de coordenação
(número de contatos) das partículas, cmpacoladas juntas, determina as características dos poros
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e a possibilidade- doles desaparecei cn> j>or transporte dç massa fiurante a shitcrí/ação . O
crescimento de grãos tende a diminuir o número dt- coordenação e. i>or isso, deve sei evitado. 0
rearranjo das partículas, que ocorre durante a simorização , tende a produzir novos contactor
e. em estágio posterior, pode até fechar as fissuras na microestrutura da ceramics. E evidente
que a aplicação de u: A tensão de compressão externa, durante o processo de simerização , pode
melhorar grandemennte o rearranjo (como a utilização da prensagem isostática a quente) [43] a
[45].
Os aglomerados que existem nos pós podem causar a inibiçào da densiíicação durante o
processo de sinteriz&ção da cerâmica. Os aglomerados podem ser classificados come» duros ou
moles. Os aglomerados duros são grupos de partículas parcialmente sinterizados ou cimentadas,
tornando-os difíceis de serem destruídos durante o processo de conformação do pó. mesmo por
prensagem. Os aglomerados molet são grupos de partículas mantidas juntas por forças de Van
der Vaals e. portanto, podem ser destruídos mais facilmente. Por outro lado. os aglomerados
duros podem ser densos ou porosos. Uma vez que dificilmente são destruídos totalmente no
processo de compactação, eles podem causar sérios problemas de defeitos estruturais na cerâmica
sinterizada. Se os aglomerados são duros eles podem desenvolver, preferencialmente, a sinterização intra-aglomerados e formar grandes vazios, com formas lenticulares, na microestrutura
das cerâmicas (nas regiões inter-aglomerados) [41] a [51].
As trincas, geralmente, originam-se em regiões de concentração de tensões. As fontes mais
comuns de concentração de tensões são:
i) durante o processo de fabricação e sinterização (tensões viscoelásticas em pós consolidados,
velocidades de retração diferentes ao redor dos aglomerados, presença de poros);
íi) presença de grãos grandes no material, com expansão térmica anisotrópica;
iii) partículas com coeficientes de expansão que diferem da matriz;
iv) tensões de contato causadas durante o acabamento superficial (retifica, polimento) ou
durante o uso.
O processamento cerâmico, portanto, parece ser a principal causa de defeitos estruturais, que
estão relacionados tanto com as características químicas, quanto com as características físicas
dos pós a terem compactados e sinterizados. As características químicas estão relacionadas com
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o grau de pureza e cora a homogeneidade de composição da mistura dos pós cerâmicos. As
características físicas estão relacionadas com a homogeneidade da microestruturado composto
cerâmico, como: tamanho, forma e distribuição de tamanho de poros, de partículas e de aglomerados. Muitos pesquisadores têm dirigido uma atenção especial ao estudo da influência das
características físicas e químicas dos pós na nucroestrutura a verde e, conseqüentemente, nas
propriedades finais das cerâmicas sintetizadas [4], [41] e [52]. Existe uma concordância geral que
um processamento ideal de pós cerâmicos requer:
i) um pó não-aglomerado, com partículas com tamanho e forma uniformes (< 1/un), de
preferência 0,1 < d < 1,0/im;
ii) uma microestrutura à verde com uma distribuição uniforme de espaços vazios (poros) e
tanto mais contatos partícula-partícula quanto for possível (próximo ao empacotamento hexagonal compacto). Deve ser evitada a agregação e/ou a floculação das partículas, pois este estado
impede que ocorra o empacotamento demo e a distribuição uniforme dos poros;
iü) seleção das variáveis termoquímícas de temperatura, pressão e composição , para que
ocorra a densificação antes da coalescência das partículas e, assim, os poros sejam expulsos para
os contornos de grãos.
Partículas uniformes na faixa de tamanho ideal, para o processamento cerâmico adequado,
têm sido obtidas através da hidrólise de compostos organometálicos. No entanto, elas também
podem ser obtidas através de reações puramente inorgânicas, que, sem dúvida, deverá constituirse o caminho do futuro para a preparação de pós, por seu custo baixo e possibilidades de produção
em larga escala [4]
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CAPITULO III

PROCESSAMENTO DE PÓS
CERÂMICOS
A produção de pós finos de alta reatividade, usando técnicas não-convencionais, atualmente,
tem demonstrado ser muito importante na fabricação de cerâmicas especiais, tanto na produção
em pequena escala nos laboratórios, quanto em grande escala nas indústrias [53] a [55]. Podem ser citados alguns exemplos de utilização bem sucedida de técnicas não-convencionais de
produção de pós, pela indústria atual:
i) produção de óxidos e carbonato* a partir de soluções de sais, para a indústria eletrônica.
ii) produção de oxido a partir de reações de fase vapor de cloretos, como o SiC>2Como foi discutido no capítulo II, a cerâmicas à base de zircônia podem apresentar resistência mecânica alta. Nestas cerâmicas, a tenacidade à fratura, que é uma propriedade
intrínseca do material, geralmente, é alta quando comparada com outros materiais cerâmicos.
Porém, a presença de defeitos estruturais pode prejudicar esta propriedade, assim como, a resistência à fratura da cerâmica. Os defeitos estruturais podem ser minimizados através da adoção
de um processamento cerâmico adequado.
Nas últimas décadas, um grande esforço vem sendo direcionado para o desenvolvimento e
aprimoramento do processamento cerâmico e da obtenção de componentes cerâmicos estruturais
capazes de suportar condições extremas de solicitações mecânicas (como, por exemplo, nas
máquinas de combustão interna, onde são também submetidas à solicitações térmicas). Como
conseqüência, foram desenvolvidas técnicas sofisticadas tanto de obtenção de pós quanto de
processamento cerâmico. 0 objetivo é atingir uma densificação máxima durante a

sinteri-

zaçâo , para minimizar a quantidade e tamanho de defeitos estruturais na cerâmica final [1] a
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13].
Para a produção de pós de zircônia e seus óxidos estabilizantes, os métodos químicos tem
demonstrado serem os mais adequados, tais como: co-prccipitação , hidrólise e sol-gel.

111.1 MISTURA MECÂNICA DE PÓS
A forma convencional e mais simples de se produzir cerâmicas com multicomponentes é a
mistura mecânica dos pós, com composição química adequada, e a moagem, seguidas dos processos de compactação e sinterização . A mistura mecânica e a moagem dos pós são, atualmente,
consideradas as etapas mais críticas do processamente cerâmico. Mesmo com o aprimoramento
desta técnica, o grau de homogeneidade química e física, geralmente, é muito baixo e depende do
tamanho e forma das partículas e aglomerados presentes nos pós originais. 0 produto cerâmico
final exibe uma razoável dispersão nos valores das propriedades, principalmente, ass mecânicas.
Isto diminui a confiabilidade e reprodutibilidade das cerâmicas estruturais [1], [2] e [53].

111.2 PRODUÇÃO DE PÓS CERÂMICOS A PARTIR DE
TÉCNICAS NÃO-CONVENCIONAIS
Existem muitas técnicas não-conyencionais de obtenção de pós cerâmicos com reatividade
alta. No entanto, apenas algumas dessas técnicas permitem a obtenção de misturas homogêneas
de pós, em sistemas de mais de um componente, como: a co-precípitação de soluções , a liofilização de soluções e o processo sol-gel [53] a [65].
No entanto, o método de preparação dos pós de zircônia pode afetar o grau de formação
da solução sólida com seus óxidos estabilizantes de fase e a temperatura de sinterização . As
partículas mais finas, e melhor misturadas, necessitam de * mperatura de estabilização de fases
menor para atingir o equilíbrio nas reações de estado sólido. Portanto, para otimizar as propriedades das cerâmicas à bas<> de zircônia, torna-se necessário controlar cuidadosamente todos
os processos de fabricação , de forma a fornecer cerâmicas homogêneas c reprodutíveis, com
microestruturag adequadamente bem definidas [C2] a [74].
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m.2.1

CO-PRECDPITAÇÃO DE SOLUÇÕES

O método atualmente mais difundido para. a produção de pós de sircónia com reatividade
altaé a precipitação de soluções de sais precursores deste oxido. Também chamada de preparação
química, esta técnica oferece vantagens na facilidade de preparação , no controle rígido da
composição e no grau de pureza do pó final [54) e [55].
Para a produção de cerâmicas de zircônia estabilizada com calda, magnesia ou ítria, os pós
são co-precipitados a partir de seus respectivos sais precursores. Estes sais podem ser inorgânicos
(cloretos, nitratos ou sulfatos) ou compostos orgânicos dos metais desejados (organometálicas
ou alcóxidos metálicos) [4], [55] e [65].
No método de co-preápitação de soluções existem duas etapas que são críticas: i) a estabilidade da mistura das soluções dos sais e ü) a remoção do solvente. A mistura de dois ou
mais estados dispersos (soluções ), podem apresentar vários problemas que poderão conduzir à
não-homogeneídade química e física, do pó final [54], [55] e [75]:
i) muitos estados dispersos não são compatíveis entre si, isto é, a mistura pode provocar
floculação instantânea (mais comum e mais crítico).
ii) precipitação seletiva.
A etapa de remoção do solvente é extremamente crítica, pois deve ser efetuada sem alterar
a homogeneidade química da mistura co-precipitada e evitar a formação de aglomerados densos
[54] e [55].
in.2.1.1

CO-PRECIPITAÇÂO DE HIDRÓXIDOS D E ZIRCÔNIA E D E SEUS
ESTABILIZANTES D E FASES A PARTIR D E CLORETOS

A precipitação de hidróxido de zircônio, também é conhecido como zircõnia

hidratada

{ZrOi-xHyO), a partir de soluções de oxidoreto de zircônio (ZrOCk-SHjO), usando hidróxido
de amônia (NH4OH) como agente precipitante, tem sido muito usado para a obtenção de ZrOi.
As técnicas mais utilizadas comercialmente, que empregam a precipitação a partir de cloretos, são a fusão alcalina e a cloraçâo . Dessa forma, uma maneira atraente, para a indústria,
de se obter um composto homogêneo com ZrOi é a co-precipitação da zircõnia hidratada com
o hidróxido ou oxido hidratado (oxido - xH-jQ) do agente estabílizante de fases [6], [54], [55] e
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Neste processo, o controle da qualidade do pó (tamanho e forma de partículas e/ou aglomerados e stado de aglomeração ) é função direta das condições de precipitação , como: concentração da solução , pH de precipitação , temperatura e grau de agitação [64].
O processo de co-precipitação de hidróxidos tem sido utilizado, principalmente, para a
obtenção de pós no sistema Y7O3 - ZTO-Í, para a fabricação de cerâmicas de zircònia parcialmente
estabilizada (Y-PSZ) ou tetragonal policristalina ( )'-TZP) [63] e [77].

m.2.1.2

CC-PRECIPITAÇÃO D E SULFATOS COM ÁLCOOL

A síntese de pós via desidratação de soluções salinas aquosas, usando um líquido higroscópico.para a remoção do solvente (água), tem mostrado ser um método atraente para a produção de
cerâmicas Y-PSZ. Este processo envolve a co-precipitação de solução de sulfatos de zircônio e de
ítrio em álcool e pode ser chamado de extração líquido-líquido ou secagem por álcool. Os álcoois
de polaridade baixa, como o álcool isoproprífico e o álcool etflico, fornecem pós com composição
química mais próxima daquela inicialmente desejada. As partículas deste pó são menores, mais
uniformes e formam aglomerados extremamente fracos e porosos (agregados). [55] e [78].

III.3 LIOFILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES
Uma forma de aumentar a homogeneidade química é promover uma mistura em escala
molecular (solução de sais, gases) e, então, estabilizá-la na mistura resultante. 0 processo de
liofilização de soluções tem demonstrado oferecer um ótimo resultado [53], [79] a [83],
A HofUização de soluções congeladas consiste, basicamente, na retirada de água, na forma
de gelo, por sublimação das soluções de sais que contenham os cátions metálicos desejados. Estas
soluções são congeladas rapidamente, cm forma de gotículas, para aume.xar a sua superfície
específica e diminuir o volume (para minimizar a segregação de soluto). As olículas congeladas
são secas através de uma combinação de pressão e temperatura, de forn u a sublimar a fase
líquida congelada sem alterar a integridade física c química das gotículas iniciais do sal (Figum
III.1).
Através da decomposição do sal (ou mistura de sais) liofilizado e de acordo com a atmosfera
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Figura IH.1. Diagrama esquematico do equilíbrio de fases para soluções aquosas de
sais, mostrando as etapas do processo de liofilização [84].
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Figura in.2. Micrografia obtida em MEV,da superfície de fratura de uma cerâmica
de alumina liofilizada a verde, que mostra a homogeneidade na forma e
tamanho das partículas [84].
ambiente, é possível obter óxidos, metais, nitretos, carbetos.
Como nos sulfatos precipitados, a liofilização de soluções salinas tende a produzir partículas
primárias esféricas e de tamanho homogêneo {Figura III.2) [84].
As vantagens do processo de líofilização , em relação as outras técnicas de preparação dos
pós a partir de soluções , são, principalmente:
i) podem ser preparadas muitas composições complexas, partindo-se de mistura de soluções
compatíveis de sais;
íí) a segregação de soluto é muito pequena e, portanto, a homogeneidade química da composição é alta;
iii) as gotículas esféricas iniciais, quando secas, são porosas permitindo uma calcinação
rápida c eficiente (minimiza a formação de aglomerados densos);
iv) o pó resultante é altamente reativo (ou sintcrízável), apresentando partículas primárias
com tamanho e forma homogêneas, de 0,1 a 0,5 /i m.
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III.4 PROCESSOS DE SECAGEM
O processo convencional de retirada do solvente (ou fase líquida) dos co-precipitados envolve
duas etapas: a filtragem e a secagem. A segunda etapa do processo é a mais crítica, pois algans
materiais (como a arcônia hidratada e sulfato de Zr hidratado) tendem a se polimerizar (Figun
III.3 e III.4), formando aglomerados grandes e duros. Esta tendência em formar aglomerados é
intensificada durante a etapa secagem pelas forças de capilaridade entre as partículas primarias
164], [85} a [87].
No processo de precipitação do hidróxido de zircônio, partindo de solução aquosa de cloreto,
a unidade tetramérica do oxidoreto de zircônio (Figura III.3(a)) hidroliza formando grupos
hidroxüa, durante a etapa de dissolução do sal (Figura III.3(b)). Esta hidrólise ocorre com a
ligação de uma molécula de água a cada átomo de zircônio, que perde um próton para cada
molécula de EiO ligada (Fiçvnãü.3(b)).

Para acelerar o processo de hidrólise, usa-se aque-

cimento ou variação do pH. Desta forma, ocorre uma rápida potimerização das unidades tetramérícas (Figura II1.3(c)). Esta poümerização acelerada é significai»te e é influenciada pelas
variações no comportamento do sistema, principalmente, pelo aumento progressivo da viscosidade. Para se ter controle desta polimerização e, conseqüentemente, da formação de aglomerados
moles e porosos, é necessário: i) adequar, cuidadosamente, as variáveis do processo, como: pH
da fase líquida, temperatura, concentração da solução de sais, tempo de adição , grau de agitação
[64] e ii) retirar a água por processos de secagem não-convencionais [54] e [55].
Uma forma convencional de remoção da água e íons Cl~ do precipitado é a lavagem do
filtrado com um líquido hidroscópico, como a acetona ou o álcool etílico. Este processo não
evita, totalmente, a formação de aglomerados duros e densos, pois é muito difícil substituir a
água dos poros do interior dos aglomerados, já formados durante a hidrólise e polimerização
primária [55].
0 processo de secagem de precipitados por atomização (spray drying) é uma maneira nãoconvencional de retirada, relativamente rápida, de água e fornece pós com aglomerados porosos e
fracos que podem ser desintegrados durante a compactação. Na secagem por atomização , uma
suspensão, com as partículas precipitadas, é atomizada e injetada contra um jato de ar quente,
fornecendo aglomerados esféricos, cujo tamanho pode ser controlado. No entanto, pode ocorrer
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uma certa segregação do soluto durante o processo e, assim, uma diminuição da homogeneidade
da mistura [55] e [88].
A secagem por liofilização dos hidróxidos precipitados parece ter um grande potencial na
produção de pós com homogeneidade química e física, o que pode diminuir consideravelmente
a temperatura de sinterização [89]. Neste caso, o processo de liofilização é simples, pois tratase da sublimação do gelo que envolve as partículas precipitadas. De acordo com a Figura
III. 1, o ponto tríplice do sistema (C) (onde coexistem as três fases ds água: sólido, líquido e
vapor) está em 2,61 Tbrr de pressão e em, aproximadamente, 0°C. Portanto, este ponto está
localizado razoavelmente acima daquele que define as condições para se liofilizar soluções . Isto
significa que, para liofilizar hidróxidos cò-precipitados são necessárias temperatura e pressão
mais altas do que aquelas utilizadas para as soluções . 0 pó resultante deverá conservar as
características das partículas precipitadas (uma vez que foram , anteriormente, hidrólisadas
e sofreram polimerização primária). Se as condições de precipitação forem cuidadosamente
controladas, o hidróxido final, seco por liofUização , deverá apresentar excelente homogeneidade
química e física [84].
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CAPITULO IV

CERÂMICAS Ce-TZP
Como foi mostrado no capítulo II, a transformação martensítica induzida por tensão das
partículas de fase tetragonal metaestável para a fase monoclínica estável é um mecanismo que
absorve energia e, portanto, inibe a propagação da trinca na estrutura da cerâmica à base de
zircônia. Dessa forma, estas cerâmicas podem apresentar altas resistência à ruptura, tenacidade
à fratura e dureza altas.
As cerâmicas de zircônia tetragonal policristalinas (TZP) são aquelas que apresentam fase
tetragonal estável na temperatura ambiente. Uma cerâmica representativa desta classe de materiais é a zircônia tetragonal policristalina estabilizada com ítria, chamada Y-TZP {Y2O3 stabilized tetragonal ZrOí polycrystal). Este material pode apresentar resistência à flexâo de
até 1300 MPa com tenacidade à fratura de lOMPa-m'1/2 na temperatura ambiente (ou alta resistência mecânica de até 2400 MPa e menor A/c, da ordem de 6 MPa.m"1/2) [18]. No entanto,
as cerâmicas de Y~TZP apresentam uma considerável quantidade de fase monoclínica transformada (resultante da transformação de fase t —» m), quando cm presença de vapor de água e
de gases orgânicos e inorgânicos, cm temperaturas de 150 a 500°C. Esta diminuição da quantidade de fase tetragonal transformávcl, resulta em uma diminuição dos valores das propriedades
mecânicas (resistência a ruptura e tenacidade à fratura) [2], [0], [19], [90] c [91].
As cerâmicas de Ce- TZP apresentam um grande potencial como cerâmicas estruturais, pois,
embora apresentem resistência á ruptura por ílexão inferior (da ordem de 500 MPa), a tenacidade
à fratura c alta (23MPa.m~1/2) [9] c [19]. No entanto, o que torna estas cerâmicas atrativas
para aplicações estruturais c o fato delas possuírem uma excelente resistência à transformação
de fases t —» m nas condições em que as cerâmicas Y-TZP falliam [2], [19] c [90].
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O diagrama de equilíbrio de fases do sistema CeOt-ZrOi mostra uma região de 6olução
sólida, com fase tetragonal estável na temperatura ambiente, relativamente extensa (Apura
IV.1). De acordo com Tsuhima [19], existe uma relação de tamanho de grão (temperatura de
sinterização ) com o teor de CtOt, para que ocorra a retenção de fase tetragonal na temperatura ambiente (Figura IV.2). Portanto, de acordo com estas informações , é possível fabricar
cerâmicas Ce-TZP em uma considerável faixa de teores de CeO2 (10 a 20 %molar de
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Figura IV.1. Uma parte do diagrama de equilíbrio de fases do sistema
[93] a [95].
Usando uma mistura convencional de óxidos, Coyk et ai. [17] produziram cerâmicas Ce-TZP
com 10 a 20 %molar de CeÜ2- Estes materiais apresentaram fase completamente tetragonal e
tamanhos de grãos na faixa de 2 a 30 fim. Foram obtidos valores de resistência à fratura acima
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Figura IV.2. Dependência do tamanho critico de grão com o teor de CtO^. i) área
hachureada - a fase metaestável pode ser retida na temperatura ambiente
e ii) área em branca - fase tetragonal não pode ser retida [19].
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de 500 MPa e de tenacidade à fratura maiores que 6MPa.m~ 1/2 .
Partindo de um processo não-convencional de obtenção das misturas dos pós, Tsukuma t
Shimada [18] e [19] mostraram o efeito da transformação m—»t induzida por tensão no comportamento mecânico das cerâmicas Ce-TZP. Usando a técnica de hidrólise de soluções de cloretos de
ZT (ZrOChàHiO)

e de Ce (CeCh.lH^O), este último, com grau comercial (contendo 7% de

LaClz e 8 % de NdCU), eles prepararam a mistura de pós co-precipitados. Os pós resultantes do
processo de hidrólise e calcinados em 950°C foram submetidos a uma etapa de moagem a úmido
em álcool etflico (24 horas). Isto indica que o processo utilizado para a obtenção das misturas
produz pós constituídos de aglomerados duros e, portanto, não adequado para a utilização diretfi
na fabricação das cerâmicas, pois necessita de uma etapa de moagem.
As fases cristalinas presentes nas cerâmicas sinterizadas a 1400, 1500 e 1600°C foram totalmente tetragonal, com uma pequena quantidade de fase do tipo pirocloro

(La.Nd^Zr-iOi-

para todas as composições testadas (de 8,6 a 16 %molar de CtO2).
A análise das superfícies de fratura das cerâmicas Ce - TZP sinterizadas mostraram que a
quantidade de fase monodínica formada pela transformação t—>m induzida por tensão (Figura
IV.3) aumentou còm a diminuição do teor de CtO-i e com o aumento do tamanho de grão.
A tenacidade à fratura, mostrada na Figura IV.4, foi determinada através do ensaio de
micropenetração Vickers. Os resultados mostram que a tenacidade à fratura aumentou com
a diminuição do teor de CeO-x e com o aumento do tamanho de grão. Isto corresponde, de
maneira excelente, com a quantidade de fase monodínica formada pela transformação induzida
por tensão, mostrada na Figura IV.3. Ou seja, quanto maior a quantidade de fase monodínica
»
transformada, maior o valor da tenacidade à fratura.
O comportamento da resistência mecânica à flexão das cerâmicas Ce-TZP, obtido através
dos resultados fornecidos pelo ensaio de flexão em 3 pontos, são apresentados na Figura FV.5 e
mostra que os melhores resultados foram atingidos pela cerâmicas contendo de 10 a 12% moles
de CtOi e com tamanho de grãos da ordem de 1 i*m.
A dureza Vickers das cerâmicas Ce-TZP variou consideravelmente com o teor de CeOj e
com o tamanho de grão Figura (IV.6), mostrando que By diminui com a diminuição do teor de
CeO% e com o aumento do tamanho de grãos (com o aumento da quantidade de fase monodínica
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Figura IV.4. Comportamento da tenacidade à fratura em função do teor de CeOi e
do tamanho de grão [18].
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PROPRIEDADES
MECÂNICAS

Ce-TZP
+ pequeno teor de

Ce-TZP
para <2>

Ce-TZP
pura<3>

(12 %moiar de CeO 2 )

(14 %molar de CeO 2

800

450

680

10

23

10

9

1

9

{La,NdhZr2OP
(12%molar de CtO2)

Resistência à flexão
(MPa)
Tenacidade à fratura
(MPa-m- 1 ^
Dureza Vickers
(MPa)

e Skimtd* [18].
e W Tsukmma [19].
Tabela IV.1. Valores máximos para as propriedades mecânicas obtidas para cerâmicas
Ce-TZP puras e com pequena quantidade da fase do tipo pirocloro

transformada). De acordo com Tsukvma [18], estes resultados indicam que a dureza superficial
da cerâmica Ce-TZP está intimamente relacionada com a transformação t—nn induzida por
tensão.
As cerâmicas CtOrZrOi,

obtidas a partir de cloretos puros e contendo 12 a 16% molar

de CcO-2, apresentaram apenas a fase tetragonal, na temperartura ambiente (Figura TV.2). 0
comportiunento das propriedades mecânicas foram coerentes com os resultados mostrados para
as cerâmicas Ce-TZPcom

fase do tipo pirocloro {Figvra TV.7), porém com diferenças nos valores

máximos das propriedades mecânicas (Tabela IV.1).
Tsukuma e Shimada [18] observaram que o La-fiz e o Nd^Oz contribuem para o aumento
da estabilidade da fase tetragonal, para composições menores do que 10%molar de CeO2. De
acordo com estes autores, esta estabilização parece resultar em dois efeitos: i) a dissolução
de uma pequena quantidade de Nd2Oz em ZrOi e ii) um aumento na força de contração da
matriz, resultante da formação âe {La,Nd)2Zr2O7.

Como resultado, observaram um aumento

na resistência à flexão e uma diminuição na tenacidade à fratura, em relação as cerâmicas CeTZP puras.
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A Figura IV.8 mostra curvas de tensão-deformação , obtidas através de ensaios de flexão em
3 pontos, na temperatura ambiente, também apresentadas por Tsukvma e Shimada [18] para
cerâmicas Ce-TZP com a fase pirocloro. A curva (a) apresenta uma região serrilhada, que foi
associada com a ocorrência de uma deformação plástica antes da fratura. A curva (b) mostra
uma região onde a relação tensão-deformação é não-linear e que, embora sob condições de campo
de tensão mais alto, exibiu uma deformação plástica menor. As curvas (c) e (d) mostram uma
relação tensão-deformação linear, o que indica que a fratura destas cerâmicas foi de caráter
frágil, isto é, apresentaram um comportamento essencialmente linear até a fratura.
As cerâmicas Ce- TZP puras, contendo 12 %molar de CeOj, apresentaram uma considerável
região não-linear nas curvas de tensão-deformação (Figura IV.9). Estes materiais mostraram
uma deformação plástica razoavelmente maior do que as cerâmicas CeOrZrOj,

com fase do

tipo pirocloro. Os autores destes trabalhos sugerem que a deformação plástica ocorrida nestas cerâmicas foi devido à diminuição do teor de CtO-i e ao aumento no tamanho de grão.
Esta deformação plástica foi intimamente relacionada com a tranformação t-nn induzida por
tensão. A deformação plástica foi considerada significante para os corpos cerâmicos que exibiram grandes quantidades de transformação t-+m induzida por tensão (grandes quantidades de
fase monoclínica transformada).
0 estudo do comportamento mecânico na temperatura ambiente das cerâmicas Ce-TZPiealizado per Ttukuma e Shimada [18] e Tsukuma [19], revelou que a transformação t—»m induzida
por tensão foi fortemente influenciada pelo teor de CeO? e pelo tamanho de grão destes materiais. Essas propriedades mecânicas foram correlacionadas com a quantidade de fase monoclínica
transformada. Foi observado uma significante deformação plástica causada pela transformação
t-»m induzida por tensão das partículas tetragonais em monoclínicas. Isto resultou em um efeito
marcante sobre as propriedades mecânicas das cerâmicas Ce-TZP.
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FigoraIV.8. Curvas de tensão-deformaçâo para cerâmicas Ce-TZP, contendo pequena quantidade de (La, 7Vrf)2Zr2C?7 [18].
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CAPITULO V

MATERIAIS, TÉCNICAS E
PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
Para um estudo comparativo da influência do processamento nas propriedades mecânicas
de cerâmicas à base de zircõnia tetragonal no sistema CeOi-ZrOi,

foi proposto neste tra-

balho a preparação de cerâmicas a partir de pós preparados por técnicas convencionai e nãoconvencionais de obtenção das misturas contendo Ce e Zr. 0 objetivo central é obter pós com
características químicas e físicas adequadas para se atingir uma compactabilidade e microestruturas sinterizadas, que resulte em cerâmicas com boas propriedades mecânicas. A escolha das
técnicas a serem utilizadas, foi baseada, principalmente, nas características físicas e no nível de
mistura que poderiam ser alcança dos pelas diferentes técnicas de preparação dos pós.
Baseando-se na literatura e em experiência anterior, foram selecionadas as seguintes técnicas
para a preparação dos vários tipos de mistura, para este trabalho:
1 - Mistura mecânica tie pós de CeOi e ZrO-i (ZCO)
(mistura ao nível de partículas e/ou aglomerados do pó)
2 - Reprecipitação de sulfatos de Ce e Zr com álcool etílico e álcool isopropílico, seguida de
mistura das suspensões e secagem convencional (ZCAE e ZCAP, respectivamente)
(mistura ao nível de partículas coloidais dos sulfatos)
3 - Co-precipitação de óxidos hidratados (hidróxidos), a partir de cloretos de Ce e de Zr:
(mistura ao nível molecular dos hidróxidos)
- secos pela técnica convencional (em 110°C, ao ar)(ZCH-S)
- secos pela técnica de liofilízação (ZCH-L)
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V.l

MATERIAIS

Os principais materiais utilizados nos processos foram:
- ZTOI - tipo 252, grau comercial, produzido pela MEL-Magnesium Elektron Ltd. (Inglaterra)
- CtO-i - 98%,grau comercial, produzido pela Nuclemon-Nuclebras de Monasitae Associados
Ltda. (São Paulo, Brasil)
- ZTO2.XH2O, grau nuclear, fornecido pelo IPEN-lnstituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (SLJ Paulo, Brasil)
- preparado a partir de hidróxido de zircônio
- preparado a partir de hidróxido de zircônio
, grau p.a., produzido pela Riedel-deHaen (Alemanha)
, grau p.a., produzido pela Vetec-Química Fina Ltda. (Brasil)
- H2SO4, HCl, álcool etílico e álcool isopropílico, grau p.a., produzidos pela Vetec
A Tabela V.l, apresenta os resultados das análises químicas e algumas características físicas
dos materiais de grau comercial , que foram utilizados neste trabalho.

V.2

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

Para o desenvolvimento e caracterização das cerâmicas de CeOi-ZrOi

foram utilizadas

técnicas experimentais comumente conhecidas pelos ecramistas e químicos e que tiveram que ser
modificadas para se adequar às necessidades deste trabalho: co-precipitação de cloretos de Ce e
Zr, secagem da mistura de óxidos hidratados através de liofilização e repreci pit ação de sulfatos
de Ce c Zr com álcoois.
V.2.1

MISTUr A MECÂNICA DE PÓS

O método de mistura mecânica de pós para a produção de cerâmicas multicomponentcs é
o mais usado, atualmente, para a preparação de cerâmicas convencionais c, também, algumas
cerâmicas especiais. Este método, aqui chamado de mistura mecânica de pós, consiste, basicamente, em misturar os pós das matérias-primas componentes do sistema cerâmico desejado
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CARACTERÍSTICAS

ZTO2

CeO2

Composição química
+ HfO2
CeO2/Tr2O3
SiO2
TiO2
Fe2O3

1

99
0,15
0,15
0,02
0,30
-

98
0,30
0,60

5,70

7,13

(Aim)

<2

<44

Superfície específica
(m2/g)
Fases presentes

6-8
monoclínica

-

ZTO2

2

S03
Na2O
Densidade
(g/cm 3 )
Tamanho de parícula

cúbica

- da ordem de 2%
- corresponde a soma das impurezas de terras raras, incluindo o ítrio

'

Tabela V.l. Características químicas e físicas dos pós comerciais de ZTO2 e CeO2,
fornecidas pelos fabricantes.
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em um moinho de bolas e/ou barras, em quantidades adequadas. Quando é feita a úmido,
esta mistura é quimicamente mais homogênea e é possível destruir os aglomerados mais fracos.
Além disso, o processo de mistura mecânica é também usado para adicionar aos pós os aditivos
que atuam como agentes aglomerantes e lubrificantes de partículas, necessários ao processo de
conformação do corpo cerâmico. Nesta fase também são adicionados os agentes de sinterização ,
como os formadores de fase vítrea, agiiizadores de difusão no estado sólido.Assim, o pó resultante
pode ser facilmente granulado para a compactação posterior.
A granulação da mistura de pós e aditivos é necessária para melhorar a escoabilidade do pó na
matriz de compactação e promover uma maior homogeneidade de densidade de empacotamento
das partículas do pó [49] a [51].

V.2.2
V.2.2.1

MISTURA DE PÓS A PARTIR DE SOLUÇÕES E SUSPENSÕES
CO-PRECIPITAÇÃO DE ÓXIDOS HIDRATADOS A PARTIR DE SOLUÇÕES DE CLORETOS

A técnica de precipitação de oxido hidratado de zircônio (ZrO2-xIhO) a partir de solução
aquosa de cloreto de Zr comumente usa, como agente precipitante básico, uma solução aquosa
de NH4OH [63]. A precipitação de soluções de oxido hidratado de cério (CeOi.xHiO) também
ocorre sob condições adequadas. As reações químicas esperadas, entre as espécies em solução ,
são dadas por:

Ce+3 + 30//- + 7O2 + (x - \)H70 —» Ce02.xIh0
4

(V.l)

2

(V.2)

Na Equação V.l e mostrado que o cério necessita de um oxidante para mudar a sua Valencia,
de Ce3+ para Ce*+, e, desta forma, formar o composto CeO^.xlliO.
Considerando as constantes de solubilidade c concentrações das espécies cprcscntcs nas Equações V.l c V.2 é possível calcular o valor mínimo de pH para que ocorra a precipitação do
respectivo hidróxido. Desta forma, verifica-se que o CCOI.TÍIIIO
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começa precipitar cm pll =

3,61 e o ZrOi.TulliO em pH = 9,72, ambos em temperatura de 25°C. Portanto, é possível coprecipitar esses hidróxidos a partir do pH = 9,72, considerando que as soluções de cloretos de Ce
e ZT são compatíveis, o que pode garantir a homogeneidade química da mistura dos hidróxidos
co-precipitados.
As características físicas destes hidróxidos co-precipitados, no entanto, pode variar em
função da temperatura de precipitação . da concentração do sal, do pH do meio de precipitação e
o grau de agitação da solução -precipitados. 0 processo de hidrólise é acelerado com o aumento
da temperatura. As concentrações das soluções envolvidas (tanto de cloretos, quanto de amónia)
são fatores importantes na formação dos precipitados, influenciando o tamanho das partículas e
aglomerados, como também sobre a porosidade dos aglomerados. Quanto mais concentrada é a
solução de cloretos, maior é o número de núcleos que podem ser formados e, portanto, maior é a
possibilidade de se ter partículas e/ou aglomerados menores. Evidentemente, o grau de agitação
do sistema é importante, pois contribui para a homogeneização deste e dificulta a formação
de aglomerados grandes. 0 papel da variação do pH do meio de precipitação não está ainda
totalmente esclarecido e precisa ser avaliado para a co-precipitação de óxidos hidratados cie Ce
a ZT a. partir de seus respectivos cloretos [54], [55] e [64].

V.2.2.2

PRECIPITAÇÃO DE SULFATOS COM ÁLCOOIS

O método de preparação de pós cerâmicos por precipitação de sulfatos em álcool, também
é conhecido como secagem com álcool ou desidratação com álcool [55].
Neste método, a polaridade do álcool utilizado exerce um papel fundamental nas caracteristícas físicas do pó resultante. Na precipitação de sulfatos de ZT e Y, os álcoois mais
polares precipitam maior quantidade de zircônio da solução e, portanto, mantém a composição
da mistura mais próxima da inicial. No entanto, os álcoois com menor polaridade resultam em
partículas precipitadas menores e mais homogêneas (como o etanol e o isopropanol), formando
aglomerados moles e porosos. Precisa ser considerado, que no sistema YIOZ-ZTOI,

o maior

componente é o sulfato de zircônio (a cerâmica final apresenta 3 %molar de Y2O3) e, portanto,
o principal responsável pelas características finais do pó [78].
Para a preparação de pós no sistema CtOi-ZrOi,
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por este método, foi necessário estudar

as caracterísitcas dos pós precipitados, cm função da polaridade do álcool usado, e as condições
em que a precipitação ocorre.

V.2.3

SECAGEM DOS PÓS CO-PRECIPITADOS

Os pós obtidos pelo processo de co-precipitação de óxidos hidratados a partir de cloretos
(em que o ZTOIJÍHIO

é o componente majoritário) podem apresentar características físicas e

químicas diferentes, de acordo com a técnica usada para a secagem. [81] e [83].
O pó seco de maneira convencional (seco ao ar e em 110°C) apresenta aglomerados duros,
densos e grandes, devido à polimerização e aos efeitos de capilaridade. Neste caso, pode ocorrer
também a segregação dos componentes. Os pós secos por liofilização apresentam características
semelhantes àquelas do hidróxido precipitado, uma vez que a água é extraída por sublimarão
direta do gelo, estado em que as partículas estão imobilizadas. Como a liofilização não promove
a segregação de qualquer componente da mistura, o grau de homogeneidade deve ser mantido
semelhante àquele dos hidróxidos co-precipitados. Portanto, a técnica de secagem por liofilização
não interfere nas características físicas e químicas dos pós. Estas características são decorrentes
diretamente das condições de co-precipitação dos hidróxidos.
Para este trabalho foram utilizados dois tipos de liofilizadores: i) um simples e de pequena
capacidade (50 ml de solução ), montado no laboratório de materiais do Laboratório Associados
de Plasma do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos Campos - SP
e ii) um modelo comercial de maior capacidade (31 de solução ), da marca De Virtis, cedido pelo
Centro de Pesquisas da Johnson k Johnson, São José dos Campos. Os princípios básicos do
processo, que ditam o funcionamento destes equipamentos, foram comentados no capítulo III.
O esquema do processo de liofilização utilizado neste trabalho é mostrado na Figura V.l, para
o sistema hidróxido-água.
O liofilizador simplificado foi utilizado para os estudos preliminares de secagem dos óxidos
hidratados c suas misturas. No entanto, para a preparação do material para a liofilização neste
sistema simplificado, foi necessária uma etapa prévia de congelamento das suspensões em Arj
líquido. O liofilizador De Virtis, que realiza também a etapa de congelamento com, Frcon foi
utilizado para a preparação das cerâmicas para os estudos posteriores.
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2,61
HIDRÓXIDO • VAPOR

8,58 x IO"3
TEMPERATURA (°C)

Figura V.l. Diagrama de equilíbrio da água, mostrando, esquemáticamente, as etapas de liofilização do sistema hidróxido-água.

V.2.4

CALCINAÇÃO DOS PÓS

Os óxidos hidratados de Ce e Zr, duraute o tratamento térmico para a obtençãc dos respectivos óxidos, passam por várias etapas de reação dadas pelas Equações V.3 a V.7 [85j. [87),
[97] a [98]-

2CeO2.xH2O

(V.3)

(V.4)

ZrO2.xH2O

-——

ZrO2{amcr,fo)

ZrO2(amorfo) — ^

ZrO2{t)

(V.5)

(V.6)

4O0-90O°C
Portanto, a temperatura de calcinação da mistura de óxidos hidratados é determinada pela
temperatura de formação do CeO2, isto é, 700°C. No entanto, esta temperatura pode ser
considerada alta para a calcinação do ZrO2, o que torna possível o coalescimento das partículas
componentes dos aglomerados mais densos do pó.
Os sulfatos de Ce e Zr apresentam também várias reações durante o tratamento térmico
para a obtenção dos óxidos. Estas reações são dadas pelas Equações V.8 a V.12 (97] a (99].

Ce{S04)3AH70

—r-^ Ct(S04)2 + 4/íjO

(V.8)

Ce(SO4)2

Zr(SO4)2AH2O

Zr(SO4)2.H2O

1 3 5 ^m>c

2 5 0

ZriSOih-W

J ^

+ ZHrf

ZT(SO<)I + H2O

(V.10)

(V.ll)

Zr(SO4)2
Desta forma, a temperatura de calcinação da mistura de sulfatos para a obtenção de CeO2
e ZTO2, poderá ser de 700°C.

V.2.5

COMPACTAÇÃO E SINTERIZAÇÃO

0 processo de compactação dos pós, como já foi discutido, é uma etapa muito importante no
processamento de cerâmicas especiais. Portanto, é necessário que a compactação seja adequada,
para minimizar os gradientes de densidade, devido as próprias características do processo e ao
estado de aglomeração dos pós.
47

A prensagem isostática tem fornecido excelentes resultados, pois aplica a pressão homogeneamente. No entanto, a presença de aglomerados permanece como um problema.
Para se estabelecer a pressão adequada de compactação , para um certo tipo de pó, é
necessário construir curvas tipo pressão versus densidade, que permitem detectar o ponto em que
os aglomerados são destruídos. Uma outra forma, mais trabalhosa, porém bastante reprodutiva,
é construir curvas de pressão de compactação versus tensão de flexão das cerâmicas sinterizadas
[95]e[96j.
0 processo de compactação por prensagem isostática de pós para cerâmicas especiais consiste, primeiramente, em conformar o pó uniaxialmente em uma pressão de compactação suficiente para manter a integridade do corpo cerâmico ao manuseio. Em sequida, o corpo cerâmico
é prensado isostaücamente com a pressão de compactação final.
De acordo com dados da literatura [18] e [19], foram utilizadas pressões de compactação
uniaxial de 40 MPa e isostática de 300 MPa, para os pós obtidos por mistura mecânica de CeOr
ZrO? e os pós co-precipitados. Para os pós obtidos a partir de sulfatos, a pressão de compactação
uniaxjal foi de 60 MPa e a isostática foi de 380 MPa. Estes resultados foram obtidos através de
testes preliminares, que forneceram curvas de resistência à flexão das cerâmicas sinterizadas
em função da pressão de compactação , de acordo com o procedimento experimental descrito
em Nono ei ai

[95]. Para a realização desta etapa do processo foram utilizadas: i) uma

prensa hidráulica, com aplicação uniaxial de carga, da marca Dekker, USA, carga máxima
dell Ton e ii) uma prensa isostática automática, fabricada pela Paul Weber, modelo D 7064,
Alemanha Ocidental, carga máxima 500 MPa. Ambos os equipamentos estão alocadoos no
PMR-IPD(CTA), São José dos Campos.
A etapa de sinterização foi realizada em um forno intermitente, também alocado no PMRIPD(CTA), produzido pela Naber, modelo HT 08/17, Alemanha Ocidental, para temperatura
máxima de 1700°C.
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V.2.6

CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS

V.2.6.1

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA

A técnica selecionada para análise de cério e zircônio nos materiais aqui preparados, foi a
espectroscopia de raios-X fluorescentes, por questões de disponibilidade no PMR-IPD (CTA).
Esta técnica é baseada nas intensidades das emissões de raios-X características dos elementos
presentes em um material [100] e [101]. A forma mais simples de utilização da fluorescência de
raios-X, para análise química, é via padrão externo. Estes padrões são preparados com as
características físicas e químicas, o mais próximos possível, do material a ser analisado. São
feitas curvas de calibração de concentração versus contagem por segundo (emissão de elétrons)
com estes padrões, a partir das quais, por comparação , são obtidos os teores dos elementos em
análise [102] e [103].

V.2.6.2
V.2.6.2.1

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
FASES PRESENTES E CRISTALINIDADE

A técnica de difração de raios-X é utilizada, principalmente, para análises qualitativas e
semi-quantitativas de fases presentes em materiais mono e policristalinos. É baseada na lei de
Bragg de difração de raios-X, por planos cristalinos do material, que é característico para cada
elemento ou composto químico e respectiva(s) fase(s) presente(s) [101] e [104].
O desenvolvimento da cristalinidade do material também pode ser analisado através da
largura dos picos (ou bandas) de difração de raios-X [105]. A largura destes picos está relacionado
com a extensão da organização cristalina do material. Assim, um material amorfo não apresenta
difração coerente, devido à desordem cristalina da rede. À medida que a rede vai se tornado
organizada, o difratograma de raios-X passa a exibir regiões de maior densidade de difração
coerente, que vão diminuindo de largura de acordo com o aumento do grau de organização
cristalina do material. Klug e Alexander [10G] apresentam várias técnicas para a determinação
do tamanho desses cristais (regiões organizadas da rede). A técnica selecionada e utilizada neste
trabalho, usa a equação de Schcrrcr dada por:
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D = -P-

(V.13)

onde:
D — diâmetro dos cristaliios (A)
K = constante (igual a 0,9 e relacionada com a forma do cristal)
A = comprimento de onda da radiação -X usada ( A)
6 = ângulo de difração de Bragg (rad)
/? = largura pura da difração do pó, livre do alargamento devido a instrumentação (A). É
dada pela correção de Warren [106]:

P =B2 +b2
B = largura do pico de difração na metade da sua altura total ( rad)
b = largura do pico de difração devido ao equipamento (rad)
Nesta técnica, b é determinado usando um material que sofra, o mínimo possível, o efeito
do alargamento de pico de difração em função do grau de cristalinidade e. portanto, torna-se
possível avaliar e interferência da instrumentação . Neste trabalho, o material escolhido para
esta finalidade foi o quartzo, com uma faixa de tamanho de partículas de 5 a 26/xm [106].
A análise quantitativa das fases presentes em cerâmicas à base de zircônia é muito importante
para o estudo da transformação de fases tetragonal(t) • monoclínica(m) e sua relação com o
endurecimento do material [18] e [19].
Neste método é utilizada a razão entre as intensidades de reflexão das duas fases cristalinas
presentes (tetragonal e monocíníca, para o caso das cerâmicas Ce-TZP) [109] a [111]. Desta
forma, é possível obter a fração de fase monoclínica do material através da difração de raios-X,
que é dada pela equação :

/ m (ni)
+

Jm(lll)

+

7,(111)

*V'M'

onde:
Xm — fração de fase monoclínica presente no material
7 m ( l l l ) e 7m(111) = intensidade do feixe de raios-x difratado pelos planos (111) e (111) res-
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pectivamente, da fase monodínica
/«(111) = intensidade do feixe de raios-X difratado pelos planos (111), da fase tetragonal
O equipamento utilizado para a detecção das fases presentes e cristalinidade foi um difratõmetro de raios-X, marca Phillips, modelo PW-1380/80, alocado no PMR-IPD(CTA).

V.2.6.2.2

TAMANHO E FORMA D E PARTÍCULAS, AGLOMERADOS E GRÃOS

A observação direta das partículas e aglomerados dos pós e grãos em microestruturas sinterizadas são comumente feitas utilizando microscopia eletrônica de varredura (MEV) ou microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Estas técnicas permitem uma excelente resolução da
imagem do material observado. O princípio de obtenção da imagem, nestes microscópios, é a
reflexão (MEV)e a absorção (TEM) de feixe de elétrons pelo material [101], [107] e [108].
Neste trabalho foi selecionada a técnica de MEV para a observação dos pós, das superfícies
de fratura dos compactados a verde e de superfícies polidas de cerâmicas sinterizadas.
O equipamento utilizado foi um microscópio eletrônico de varredura digital, fabricado pela
Carl Zeiss, Alemanha, modelo DSM 950, alocado no PMR-IPD(CTA).
Para a preparação dos pós para MEV, geralmente, utiliza-se uma suspensão defloculada
com concentração baixa de sólidos (da ordem de 0,005 g/100 ml de H?O). As amostras são
recobertas com uma fina camada condutora de metal não oxidávél (aproximadamente 1500 A). A
preparação das microestruturas dos corpos cerâmicos sinterizados para análise das características
como defeitos e grãos, requer que a superfície esteja adequadamente polida e os contornos de
grãos revelados. Para a preparação de microestruturas de cerâmicas do sistema CeOj-ZrO2,
foram aprimoradass técnicas de polimento superficial e ataque químico, no labboratório metalográfico do PMR, utilizando II3PO4 a 150 - 180°£, para a revelação dos contornos de grão.
O tamanho de grãos da microestrutura pode ser obtido através da técnica de intersecção
linear. Esta técnica consiste em traçar várias retas de comprimentos conhecidos, em uma íotomicrografia, c contar o número de intersecções com os contornos de grãos observados. Nesta
técnica, considera-se que a estrutura bidimensional observada c rcprodutívcl tridimcnsionalmente. Essas medidas são relacionadas pela Equação V.15, para fornecer o tamanho médio de
grão do material [112].
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TGm

* 1.5

^
»

onde:
X s comprimento de cad» reta traçada
No = número de contornos de grão interceptados por cada reta
« = número total de retas

V.2.6.2.3

DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO D E PARTÍCULAS

Para se obter a distribuição de tamanho de partículas e aglomerados dos pós, geralmente.
se usa um equipamento que fornece as curvas de distribuição granulométrica As medidas são
feitas, baseando-se na lei de Stokes para a sedimentação de partículas em uma suspensão. As
medidas de tamanho de partículas são feitas através de absorção de raios-X. 0 feixe de raios-X
é fixo e incide sobre um suspensão instável das partículas enquanto esta está em processo de
decantação.
0 resultado, geralmente, é fornecido em termos de massa acumulada (em porcentagem)
versus diâmetro esférico equivalente das partículas ou da distribuição modal de tamanho de
partículas (esta curva é derivada da anterior) [101] e [104].
0 sedigrafo utilizado neste trabalho, foi fabricado pela Micromeritics, modelo 5100, USA e
acoplado a um microcomputador da marca Zeith, também alocado no PMR-IPD(CTA).

V.2.6.2.4

POROSIDADE DE PÓS E D E COMPACTADOS A VERDE

A distribuição de tamanho de poros em pós (em partículas primárias e em aglomerados) e
em corpos compactados (com poros interconectantes) é determinada pelo volume de mercúrio
(Hg líquido) que consegue penetrar nestes poros sob a ação de uma pressão externa aplicada
conhecida.
O resultado é fornecido em termos de volume de Hg penetrado versus pressão aplicada (ou
versus diâmetro equivalente de poros).
O equipamento utilizado neste trabalho foi um porosímetro de mercúrio da marca Kuantakrome, modelo Autoscan 33, acoplado a um microcomputador, alocado no Laboratório Asso-
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dado de Combustão e Propakao 4o INPE - Cachoeira PaafisU.
V.2.7

PROPRIEDADES DAS CERÂMICAS SINTERIZADAS

V.2.7.1

DENSIDADE E RETRAÇÃO LINEAR

A técnica adequada para a determinação da densidade de cerâmicas siaterizadas, com poros
interconectautes e/ou isolados, é baseada no principio de Arquimeáes. Neste trabalho foi utilizado um método otimizado, que considera a densidade relativa do ar [113]. Nesta técnica a
densidade é dada pda equação :

p

_

onde:
p = densidade específica (g.cm"3)
pHiO = densidade específica da áqua (g.cna"3)
pmx — densidade do ar (g.cm" 3 )
TO, = massa da cerâmica seca (g)
m, = massa da cerâmica imersa (g)
Para o cálculo da densidade relativa, os resultados experimentais foram comparados com
os valores fornecidos pda Tabela V.2, de acordo com a quantidade de fase monodínica e/ou
tetragonal presentes nas cerâmicas compactadas a verde ou sinterizadas.
A retração linear é convencionalmente obtida pda relação entre o comprimento inicial (da
cerâmica a verde) e final (da cerâmica sinterizada).
V.2.7.2

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

O ensaio de flexâo é considerado muito promissor para se medir a resistência à fratura de
cerâmicas de alto desempenho [114].
Neste ensaio, os corpos de prova, cm forma de prisma de seção retangular, são apoiados cm
2 pontos e a pressão é aplicada em 2 pontos (cuja distância é adequada para que ocorra ama
distribuição homogênea de tensões, nesta região da b»rr»){FiguTu V.2). Este posicionamento
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CERÂMICAS

CeOrZrOt

8
10
12
14
16

DENSIDADE
(g/cm 3 )

FASES PRESENTES

6,06
6,16
6,09
6,18
,6,20
6,23
6,25

monoclínica
. tetragonal
monoclínica
tetragonal
tetragonal
tetragonal
tetragonal

Tabela V.2. Valores de densidade teórica, para cerâmicas Ce-TZP, em função do teor
de CeOi presente, estimados a partir das constantes de rede das fases
tetragonal e monoclínica do sistema CZOI-ZTOI [18] e [19].
dos apoios e pontos de aplicação de tensão dá origem ao nome de ensaio de flexão em 4 pontos.
A resistência à flexão (resistência à fratura ou módulo de ruptura) é dada pelas equações :

"=3T^(/-e)

(V17)

onde:
0 = reistência à flexão (MPa)
P = carga aplicada (kgf)
b = largura da seção transversa] do corpo de prova (cm)
h = altura da seção transversal do corpo de prova (cm)
t

1 = espaçamento dos apoios (igual a 2,7 cm)
e = espaçamento dos pontos de aplicação de carga (igual a 0,9 cm
Os ensaios de flexão em 4 pontos foram feitos usando uma máquin

le ensaios mecânicos da

marca INSTRON, modelo 4301, com capacidade máxima de 1 Ton,.

iplada a um microcom-

putador e a um registrador x,y. A velocidade transversal de aplicaçã

Ia carga utilizada neste

trabalho foi de 0,5 mm /min.
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(o)

(b)

Figura V.2. Configuração para: a) ensaio de flexâo em 4 pontos e b) distribuição de
tensões na barra ensaiada.

V.2.7.3

MICRODUREZA VICKERS

A técnica de penetração Vickers tem sido muito usada para a determinação da dureza
superficial de cerâmicas, especialmente, as do tipo Ce-TZP [18] e [19]. No entanto, a confiabilidade e reprodutibilidade, características desta técnica, estão limitadas pelo tamanho de grão
(< 7/xm)[18].
Esta determinação de microdureza Vickers é baseada no tamanho da deformação permanente provocada na superfície de um material pelo penetrador piramidal de diamante com seção
quadrada (penetrador Vickers) (Figura V.3).
A dureza Vickers é dada pela Equação V.18 ou V.19 [115]:

IP senQ/2
_ !_

(V.18)

Hv = 1,82 x IO2 ^r

(V.19)

-

onde:

Hv - dureza Vickers (Mpa)
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•
2o

2o

Figura V.3. Técnica de determinação de microdureza a partir de uma impressão
provocada por am penetrador Vickers na superfície de um :naterial [121].
Q = carga aplicada pelo penetrador Vickers ( kgf)
6 = ângulo de inclinação da pirâmide Vickers (igual a 136°)
a = comprimento médio da diagonal da impressão (cm)

V.2.7.4

TENACIDADE À FRATURA

A técnica da impressão Vickers é a mais usada para a determinação da tenacidade à fratura
de cerâmicas. Como no ensaio de microdureza, é utilizado um penetrador piramidal de diamante
Vickers. A técnica da impressão é baseada na mecânica da fratura e permite uma análise
bastante confiável e eficiente da relação deformação -fratura [116] a [121]. Esta técnica consiste,
basicamente, na medida do comprimento das trincas provocadas por um penetrador Vickers,
em função ..Ia carga aplicada, como é mostrado (Figura VA).
Algumas prováveis implicações , associadas às divergências no comportamento da fratura
ideal da impressão, podem ser avaliadas através de observações em materiais selecionados [121]
e [122]. A partir destes dados, foi construída uma curva de calibração para as equações que
fornecem tenacidade baseadas em medidas de impressões. Esta curva de calibração permite a
aplicação geral para as outras cerâmicas que apresentem comportamento tenaz (Figura V.5).
Uma das formulações mais utilizada para a determinação de Kic é a equação de Marshall
[122]. De acordo com esta formulação , para c > a , a força responsável pelo crescimento da
fissura é dada pelo fator de esforço residual J(f, que é expresso da seguinte forma:
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Figura V.4. Técnica de medida do comprimento da trinca, para a determinação de
KJC pelo uso da técnica de penetração Vickers , em superfícies de materiais que apresentam trincas radiais à impressão [121].

(V.20)
onde:
K] = fator de esforço residual
Xj = constante que é função de (-ff-)1^2
P = carga aplicada pelo penetrador Vickers (kgf)
c = comprimento da trinca (cm)

C3/2

(V.21)

onde:
fy — constante que independe do tipo de material, obtida através da curva de caJibração
da Figura V.4 e seu valor é de 0,016 (122).
E = módulo de elasticidade ou mo'dulo dc Young (MPa)
IIv = dureza Vickers (MPa)
Supondo que o sistema pemanoce em condição de equilíbrio mecânico, durante c depois da
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Figura V.5. Curva de calibração $, usando cerâmicas selecionadas [122],
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Figura V.6. Posicionamento do corpo de prova nos apoios e modo de vibração em
flcxão (vista lateral) [123].
penetração , ou seja, o sistema permanece estável até Kj —

ic- a tenacidade à fratura pode

ser dada por:

Klc
Kic

(V.22)

=

=

o,O16 (£

(V.23)

Para o cáiculo de Kic, através da Equação V.23, é necessário determinar os valores de E
eP.
A determinação do módulo de elasticidade, através da freqüência fundamental de vibração
de um material, é um método altamente reprodutível e não destrutivo. No entanto, este método
é dependente da geometria do corpo de prova, para o excítador produzir a freqüência correta
[123]. A Figura V.6 mostra o posicionamento adequado do corpo de prova para a geração do
modo fundamental de vibração transversal, para que sejam efetuadas as medidas. 0 aparato
necessário para a determinação experimental da frequüéncia fundamental de vibração do corpo
de prova é mostrado na Figura V.7.
0 módulo de elasticidade está relacionado com o modo fundamental de vibração através da
equação:
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OSCILOSCOMO

Figura V.7. Esquema da montagem do aparato usado para as medidas da freqüência
fundamenta] de vibração das cerâmicas Ce-TZP [123].

(V.24)

E =
w
onde:
E = módulo de elasticidade (Pa)
m = massa (kg)
w = largura do corpo de prova (barra de seção retangular)(m;
/ = freqüência fundamental de vibração (Hz)
AR = constante geométrica relacionada com a razão de Poisson
A constante An é dada por:

AR = 1,0959 <j)- 2 ' 9571
onde:
t = espessura do corpo de prova (n.m)
/ = comprimento (mm)
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(V.25)

A» oscilações devem ser registradas em um osciioscópio e reproduzidas em um registrador
x,y. para que o número de ondas, gerado em um período de tempo, possa ser determinado.
0 aparato utilizado neste trabalho está alocado no PMR-IPD(CTA).
Para a determinação de K/c, é necessário que as superfícies estejam adequadamente polida
e que seja determinada, previamente, a carga a ser aplicada (P), para que ocorra um desenvolvimento adequado das trincas. Para as cerâmicas de CeOj-Zrüj, produzidas neste trabalho, a
carga P adequada foi determinada, preliminarmente, testando cargas que variaram de 20 a 50 kg.
O valor mais adequado para P (onde as trincas provocadas pela impressão apresentaram um
tamanho bom para efetuar as medidas) foi de 50 kg e passou a ser adotado experimentalmente
e para o cálculo de A"jc-

Cl

V.3

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Nas Figuns V.8, V.9 e V.10 são mostrados os procedimentos experimentais adotados para a
obtenção , processamento e testes necessários para cada tipo de material e respectiva cerâmica.
Na listagem abaixo estão relacionados os principais testes utilizados para a caracterização
dos pós e das cerâmicas sinterizadas desenvolvidas neste trabalho. A numeração de cada classe
de testes também é utilizada entre as etapas dos fiuxogramas apresentados nas Figuras V.8 a
V.10, para indicar em que estágio do processamento foram realizados.

1 - CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E FÍSICA
- análise química por fluorescência de raios-X
- fases presentes por difração de raios-X
- tamaho e forma de partículas por MEV
- distribuição de tamanho de partículas por sedimentação /absorção de raios-X
- distribuição do tamanho de poros por porosimetria de mercúrio

2 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO COMPACTADO
- densidade específica por método convencional
- distribuição do tamanho de poros por porosimetria de mercúrio

3 - CARACTERIZAÇÃO DAS CERÂMICAS SINTERIZADAS
- densidade específica por método de imersão
- retração linear por método convencional
- fases presentes por difração de raios-X
- resistência à flexão por ensaio de flexão em 4 pontos
- microdureza pelo método da penetração Vickers
- tenacidade à fratura pelo método da impressão Vickers
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e ZTO3 (CALCINADOS)
(com 8 a 16 % molar de CtO-i)

MISTURA MECÂNICA DOS ÓXIDOS
E ADITIVOS DE COMPACTAÇÃO
(solução com 5% de álcool polivinílico)
(moinho de bolas planetário - 3 horas)

i
GRANULAÇÃO
(peneira n° 40 -ABNT)

1
COMPACTAÇÃO
= 40MPa
= 300 MPa

SINTERIZAÇÃO
T = 1400 a1650°C

CERÂMICAS Ce-TZP
Figura V.8. Processamento dos pós e das cerâmicas de CeOj-ZrO}, a partir da mistura dos óxidos. (Os números indicados entre as etapas, correspondem
aos testes a que foram submetidos os pós, os compactados a verde e as
cerâmicas sinterizadas).
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SOLUÇÃO DE CLORETOS
(ZrOCh&HiO + CeCl3.7Hi0)
(com 8 a 16% molar de CeOj)

l
CO-PRECIPITAÇÃO
(solução de NH40H, P H=14)

1
'

LAVAGEM E FILTRAGEM
(com água até retirada de todo Cl~)

1
DISPERSÃO
(com ultrasom)

i
LIOFILIZAÇÀO

SECAGEM
T = 110°C

i
CALCINAÇÃO
T = 700°C
MISTURA MECÂNICA
COM ADITIVOS DE COMPACTAÇÃO
(solução com 5 % de álcool polivinílico)
(moinho de bolas planetário - 3 horas)

i
GRANULAÇÃO
(peneira n" 40 -ABNT)

l
COMPACTAÇÃO
Pi.o,tâtic* = 300 MPa

1—
2
SINTERIZAÇÃO
T = 1400 a1650°C
i—
3
CERÂMICAS Cc-TZP
Figura V.9. Obtenção e processamento de pós e das ceàmicas Ct-TZP, a partir de
pós obtidos pela co-precipitação de cloretos de Ce e de Zr.
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SOLUÇÃO DE SULFATOS
(3*14% molar de CeO2)

1
PRECIPITAÇÃO
(com álcool etílico e isopropílico)

i
FILTRAGEM

i
SECAGEM
T = 110°C

1
CALCINAÇÂO
T = 700°C

MISTURA MECÂNICA
COM ADITIVOS DE COMPACTAÇÃO
(solução com 5% de álcool polivinílico)
(moinho de bolas planetário - 3 horas)

i
GRANULAÇÂO
(peneira n° 40 -ABNT)

1
COMPACTAÇÃO
Puniaxial = 60MPa

Puovàüm = 380MPa
1—
2
SINTERIZAÇÃO
T = 1400 a1650°C
1 «—
3
CERÂMICAS Ce-TZP
Figura V.10. Obtenção e processamento de pós c das cerâmicas no sistema
2, a partir da precipitação de sul fatos com álcoois.

CAPITULO VI

RESULTADOS EXPERIMENTAIS E
DISCUSSÃO
Os resultados experimentais, obtidos neste trabalho, deverão ser apresentados e discutidas
de acordo com as três etapas básicas adotadas:
1 - Características químicas e físicas dos pós (partículas e aglomerados)
2 - Características dos compactados a verde
3 - Características e propriedades mecânicas das cerâmicas sintetizadas

VI.1

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS DOS PÓ£

VLl.l

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

As composições químicas dos pós, produzidos por métodos diferentes, foram obtidas pela
técnica de flnorescéncia de raios-X. 0 processo de preparação dos pós, que foi executada com
o cuidado necessário, pennitiu um desvio relativamente pequeno dos valores experimentais das
composições , em relação ao teor de CtOi, quando comparados com os valores previamente
calculados. A técnica de fluorescência de raios-X, utilizada neste trabalho, não é considerada
adequada para a detecção de variações pequenas na homogeneidade química. As análises do
teor de CtOi, feitas em várias amostras do mesmo tipo de material, detectaram uma pequena
dispersão nos valores. Esta dispersão pode estar relacionada com a leitura do equipamento e/ou
diferenças nas composições químicas de cada amostra testada (não-homogeneidade química)
(Tabela Vl.l). São apresentados, na Tabela VI.1, apenas os resultados obtidos para 14% molar
de CeOi, para efeito de comparação . Como pode ser observado, os valores de CtO% estão
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relativamente próximos dos calculados para os pós do tipo ZCO, ZC1I-S, ZCH-L e ZCAE. No
entanto, o pó do tipo ZCAP apresenta o teor de CeO^ um pouco acima do valor da composição
química original. Isto indica que pode ter ocorrido uma redissolução da zircônia hidratada,
implicando em um aumento do teor de CeOt na composição do pó resultante. A solubilidade
de ZTO2XJ1IO,

O//,

em água a 25 *C e com pH neutro é de 2.10~4 g/l [97]. No entanto, em

pH 14, no qual foram co-precipitados os cloretos de cério e zircõnio, a solubilidade deste sal
foi da ordem de 0,81 g/l em água em 22 *C. Na técnica de precipitação de sulfatos de cério e
zircõnio, os cálculos para a montagem das composições das misturas foram feitos em relação à
solubilidade do (ZrSO4h

AH-jO em álcool etflico e propflko.

As composições químicas dos pós calcinados resultantes foram muito próximas dos sais
originais, o que confirma que, através de um controle cuidadoso do processo, é possível evitar a
contaminação do material.
De acordo com a literatura e experimentações anteriores, a homogeneidade química da
mistura de pós deve ter sido diferente, para cada método de obtenção utilizado. No processo de
precipitação a partir de soluções de cloretos observou-se a ocorrência de precipitação simultânea
de ambos os hidróxidos de Ce e Zr, a partir do pH 10. As precipitações feitas a partir de
soluções de sulfatos de Ce e Zr, no entanto, não ocorreram simultaneamente. A velocidade de
precipitação do Ce(SOÀh AH^O foi bem menor do que a do Zr(SOt)i Ati^O. Isto conduziu à
necessidade de se fazer uma mistura mecânica das suspensões dos sulfatos precipitados (usando
ultrasom). Portanto, o processo de precipitação de sulfatos de Ce e de Zr com álcoois foi
caracterizado como uma mistura de suspensões de partículas ao nível coloidal [75]. Este processo
de mistura pode ser caracterizado como intermediário entre a co-precipitação (mistura ao nível
molecular) e a mistura mecânica de óxidos (mistura ao nível de partículas e de aglomerados).
A reação de precipitação do hidróxido de cério pode envolver em seus dois estados de
Valencia: Ce3* (inicialmente presente na solução de cloreto de cério) e Ce4* (resultante da
oxidação do Ce3*, durante o processo de co-precipitação com o hidróxido de zircónio). Portanto, a presença do cério, com certo tipo de Valencia, dependerá do meio de precipitação ser
redutor ou oxidante, respectivamente. Neste trabalho, a presença de Oj do ar (oxidante), no
meio da reação sob agitação , promoveu a formação de CeOi após a calcinaçâo (Equações V.3
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MISTURA DE PÓS COMPOSIÇÃO ORIGINAL
(%molar de CeO2)
CeO2-ZrO2

COMPOSIÇÃO REAL
(%molar de CeO%)

zcow

14,00

13,98 ±0,24

ZCH-S <2>

14,00

14,08 ±0,2,32

ZCH-L &

14,00

14,08 ±2,13

ZCAE <4>

14,00

14,11 ±3,43

ZCAP <5>

14,00

14,23 ±2,88

(1)ZCO - Mistura mecânica de óxidos de CtO2 e ZrO?.
(2)ZCH-S - Pó co-precipitado a partir de solução de cloretos de Ce e Zr e seco convencionalmente.
(3)ZCH-L - Pó co-precipitado a partir de solução de cloretos de Ce e Zr e liofilizado.
(4)ZCAE - Mistura de pós obtida pelo processo de reprecipiação de sulfatos com álcool etílico.
(5)ZCAP - Mistura de pós obtida pela reprecipitação de sulfatos com álcool isopropílico.

Tabela VI.l. Composição das misturas ZrO2 e CeOi preparadas por técnicas diferentes. Análises químicas obtida através de fluorescéncia de raios-X, via
padrão externo.
e V.4). Por outro lado, se a reação for efetuada sem ou com quantidade insuficiente de agente
oxidante, deverá ser favorecida a formação de Ce3+.

O produto de calcinação , neste caso,

deverá ser o CejO^. A presença deste oxido poderá acarretar problemas durante a formação
da solução sólida de Ce - ZrO2. O cátion Ce 3 + , quando em solução sólida no ZTOI, forma
\ *câncias de O2~ (para manter a neutralidade da rede), que provoca uma diminuição do limite
de solubilidade do cério na zircõnia. Isto pode provocar a precipitação de Ct-fiz e/ou compostos
t

de Ce, que podem ser prejuciciais para as propriedades mecânicas das cerâmicas sinterizadas
[126]. Uma forma de garantir a presença de Ce4+, seria usar um oxidante eficiente, como o
H2O2, durante a etapa de precipitação , para oxidar todo o ("V3"* presei.U.

VI.1.2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS PÓS

Os pós resultantes da co-precipitação de hidróxidos a partir de cloretos se apresentaram
com características bastante diferentes, quando secos pela forma convencional e não-conven-
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Figura VI.l. Micrografia obtida em MEV do pó da mistura de hidróxidos de Ce e
ZT, co-precipitado a partir de cloretos em pH 11 e seco em 110 °C.
cional. Os hidróxidos se apresentaram na forma de aglomerados densos, quando preparados a
partir da co-precipitação em pH 11 (Figura VI.l) e porosos em pH 14 (Figura VI.2), nas mesmas
condições de concentração , temperatura, agitação e velocidade de adição dos componentes.
Para a produção de pós, obtidos a partir da co-precipitação de cloretos, foi adotado o processo que forneceu aglomerados mais porosos, isto é, efetuando-se a co-precipitação de cloretos
de Ce e de Zr com uma solução de NH4OH com pH 14 (como agente precipitante).

VI.1.2.1

FASES PRESENTES E CRISTALINTDADE

Os materiais do sitema CeOfZrOi

podem apresentar a zircônia em sua três fases poli-

mórficas, dependendo da temperatura de tratamento térmico e do teor de CeO?. monoclínica,
tetragonal e cúbica (Figura IV.1). A Figura VI.3 os mostra difratogramas de raios-X característicos destas fases.
0 pó resultante da mistura mecânica de CeOi e ZTO?,

após a cakinação , apresenta,

essencialmente, fase monoclínica. O oxido de zircônio inicial já se apresentou nesta fase e não
ocorreu qualquer mudançade fase durante o processo de cakinação da mistura. As misturas do
pó seco, obtido a partir da co-precipitação de cloretos e da mistura de sulfatos icprecipitados
com álcoois, apresentam características de matéria.., amorfos cm difração de raios-X. A medida
que a temperatura de tratamento térmico foi aumentada, observou-se a definição c estreitamento
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Figura VI.2. Características do pó da mistura de hidróxidos de Ce e ZT, COprecipitado em pH 14 e seco em 110°C.
dos picos de difração . Este falo pode estar relacionado com: o crescimento dos cri st ali tos e/ou
reorganização da rede cristalina do material.
Após a calcinação em 700 °C, todos os pós obtidos por técnicas não-convencionais apresentaram picos característicos de material cristalino. Alguns pós mostraram duas fases presentes:
monoclínica e tetragonal. Isto pode ser conseqüência da temperatura de calcinação utilizada
(700°C) ter sido insuficiente para que ocorresse a difusão de estado sólido da CtOi na ZrOj,
devido ao tamanho de grão, estado de aglomeração e/ou mistura não-homogênea dos componentes.
O tamanho dos cristalitos presentes nos pós calcinados, são apresentados na Tabela VI.2,
cujos valores foram determinados através de técnica descrita em Klug e Alexander [106]. Porém,
não ficou clara à existência de uma relação entre o processo de obtenção do pó e o tamanho do
crístalito do pó calcinado. No entanto, a fração volumétrica e as fases presentes em sitemas à
base de zircõnia podem ser influenciadas pelo método de obtenção dos pós, como é mostrado na
Tabela VI.3. Existem alguns estudos sobre a influência da história de obtenção do pó no tipo e
quantidade de fases presentes para pós de zircõnia. No entanto, para pós de zircõnia estabilizada
com céria não foi encontada referência na literatura.
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Figura VI.3. Difratogramas de raios-X característicos das fases da zircõnia: a) monodínica, b) tetragonal c c) cúbica da zircõnia (Rad. CuKoj).
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MISTURA DE PÓS CALCINADA
CeO2-ZrO2

TAMANHO MÉDIO DE CRISTALITO

ZCO

178
104
95
171
242

(A)

ZCH-S
ZCH-L
ZCAE
ZCAP

Tabela VI.2. Tamanhos médios de cristalitos em pós de CeC>2 - ZTO2, obtidos por
métodos de preparação diferentes (média de 3 medidas, com desvios
padrão menores do que 9%).

MISTURA DE PÓS CALCINADA

FASES PRESENTES

CeOi-ZrOi
ZCO

100% monoclínica
96% tetragonal
4% monoclínica •
96% tetragonal
4% monoclínica
92% tetragonal
8% monoclínica
30% tetragonal
70% monoclínica

ZCH-S

ZCH-L
ZCAE
ZCAP

Tabela VI.3. Fases cristalinas presentes nos pós de
diferentes e calcinados.
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^rüj,obtidos por métodos

VI.1.2.2

CARACTERÍSTICAS DAS PARTÍCULAS E AGLOMERADOS DOS
PÓS

0 tamanho e a forma das partículas primárias e seus aglomerados foram avaliados através de
micrograiias de microscopia eletrônica de varredura (MEV), curvas de distribução de tamanho
de poros e curvas de distribuição grarmlométrica das misturas dos pós.
As características dos pós de óxidos, utilizados para a preparação da mistura mecânica
(CeC>2 + ZrOz), são apresentadas nas Figuras VI.4 a V1.8. As curvas de distribuição granulométrica mostram que o pó é constituído de partículas e aglomerados com tamanhos bastante
variados (Figuras VI.4 e VI.5). Isto pode também ser observado nas micrografias de MEV
(Figuras VI.6 e VI.7), que mostram partículas primárias e aglomerados dos pós de CeOi e
ZrOi, respectivamente. A ZTOI apresenta aglomerados mais porosos do que a CeOi. A céria
possui aglomerados densos e de formas irregulares. Estas características do j>ó de CeO? pode
prejudicar o empacotamento das partículas da mistura dos pós e dificultar a íormação da solução
sólida tetragonal e/ou monoclínica. As características da mistura mecânica dos dois óxidos
também são apresentadas, e pode ser observado que os pós sofreram uma redução no tamanho
dos aglomerados (devido à etapa de mistura mecânica e desaglomeração em moinho de bolas).
No entanto, esta curva mantém o mesmo perfil de distribuição granulométrica (Figtira VI.4).
A curva de distribuição de porosidade do pó, obtido a partir da mistura mecânica dos
óxidos, mostra que a porosidade presente parece ser, preferencialmente, devido ao estado de
aglomeração do pó (poros intcr-partícula primária) c se estende por uma faixa de tamanhos de
0,01 a 0,1 fim. Uma pequena fração encontra-se na faixa de tamanhos correspondentes aos poros
do tipo intra-partículas primárias (de 1 a 4 fim)(Figura VI.8).
Os pós co-precipitados a partir de soluções de cloretos de Ce e Zr, em pH 14, apresentam características físicas diferentes, em função do tipo de secagem a que foram sujeitos. Este
pó.quando seco de forma convencional e calcinado (pó do tipo ZCH-S), apresenta características
razoavelmente diferentes daquelas consideradas ideais para o processamento de cerâmicas estruturais. Nas Figuras VI.9 e VI.11, pode ser observado que a distribuição granulométrica do pó
tipo ZCH-S é larga e apresenta muitos aglomerados densos e porosos com formas bastante irregulares. A distribuição de porosidade c bastante irregular, mostrando que os aglomerados estão
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Figura VI.4. Curvas de distribuição granulométrica para os pós de CeO2, ZrO-i e
mistura mecânica destes óxidos.
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Figura VI.5. Distribuição modal do tamanho de partículas e de aglomerados de CtOi,
ZTO2 e mistura mecânica destes óxidos. (Dm é o diâmetro e&férico
equivalente das partículas e/ou aglomerados presentes no pó) .
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Figura VI.6. Características das partículas e dos aglomerados do pó de CeOi.

Figura VI.7. Forma e tamanho de partículas e aglomerados do pó de
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Figura VI.8- Curvas de distribuição de poros em misturas de pós obtidas por métodos
diferentes.
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Figura VI.9- Curvas de distribuição granulométríca para hidróxidos co-precipitados,
secos de forma convencional (ZCH-S) e secos por liofUização (ZCH-L) e
ambos, posteriormente, calcinados.
empacotados de forma não-homogênca, pois a curva apresenta uma faixa larga de tamanhos de
poros inter-partículas primárias (Fignm VI.8).
0 pó resultante do processo de secagem por líofílização de hidróxidos co-precipitados, apresenta características físicas mais homogêneas e melhores do que o pó seco de forma convencional.
As curvas de distribuição granulométríca mostram a variação de tamanho dos aglomerados e
das partículas do pó {Figura VI.9). 0 pó liofilizado apresenta poucos aglomerados grandes, que
são bastante porosos (Figuras VI.8 e VI.12).
0 pó precipitado com etanol apresenta uma distribuição granulométrica de aglomerados e
partículas mais larga (Figuras VI.13 e VI.14). 0 pó precipitado com isopropanol apresenta uma
distribuição de tamanho de partículas estreita (Figuras VI.13 c VI.14). No entanto, ambas as
misturas de CcOi-ZrOi obtidas a partir de precipitação em álcoois apresentam aglomerados
completamente porosos e moles (Figuras VI.15 c VI.16). A Figura VI. 16 mostra que este pó c
formado por aglomerados com tamanho bastante homogêneo, forma achatada e muito porosos.
Como pode ser observado, as condições de secagem das mistura de hidróxidos co-precipitados
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Figura VI.10. Distribuição modal de tamanho de partículas para hidróxidos secos convencionalmente e liofüizados e, po&teriomente. calcinados.

Figura VI.ll. Micrografia de MEV de hidróxidos co-precipitados, secos convencionalmente e calcinados.
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Figura VI. 12. Características do pó de hidróxidos co-pro. ij>'adosT secos por liofilizaçào
e, posteriormente, calcinados.
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Figura VI. 13. Curvas de distribuição grantilonictrica <lo pó obtido a partir da reprecipitação de sul fatos com álcool ctílico (ZCAE) e álcool isopropílico
(ZCAP).
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Figura VI.14. Curvas de distribuição modal de tamanho de partículas de pós precipitados com etanol e isopropanol e, posteriormente, calcinados.

Figura VI.15. Micrografía obtida em MEV do pó preparado a partir da reprecipitação
de sulfatos de Ce e ZT com álcool etflico e, posteriormente, calcinado.
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Figura VI.16. Características dos aglomerados do pó precipitado com álcool isopropílico e, posteriormente, calcinado.
tem uma influência importante nas características dos aglomerados dos óxidos resultantes e, conseqüentemente, deve alterar as características de sinterização dos pós. A mistura de hidróxidos
seca ue forma convenciona] apresenta uma tendência a formar aglomerados grandes e mais duros
(menos porosos). Isto ocorre, principalmente, devido a dois fatores: i) forças de capilaridade
devido aos poros entre as partículas primárias (durante a remoção do solvente) e ii) polimerização do hidróxido de zircònio. 0 processo de calcinação também pode causar a formação de
aglomerados das partículas primárias do pó, pois pode provocar a sinterização das partículas.
Desta forma, a etapa de sinterização deve ser realizada de forma cuidadosa. Devem ser utilizados os tempos e temperaturas suficientes para que ocorra a formação dos óxidos desejados e não
ocorra a coalescência entre as partículas primárias presentes. Uma vez que esses aglomerados
são difíceis de serem destruídos durante o proceso de compactação , eles formam regiões mais
densas durante a sinterização (devido ao empacotamento mais denso das partículas dentro dos
aglomerados) e estas áreas retraem de maneira diferente da matriz circundante. Dessa forma,
são necessárias temperaturas de sinterização significantcmcntc mais altas para que ocorra a sinterização adequada do material e, mesmo assim, c difícil evitar a permanência de vazios residuais
na microestrutura da cerâmica.
0 processo de secagem dos hidróxidos por liofilização mostra ser capaz de evitar a formação
de aglomerados densos [89]. Portanto, os pós resultantes deste processo tem as características
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que conduzem a uma boa compactabilidade e sinterabilidade.
O processo de precipitação de sulfatos com álcoois fornece um pó com as melhores características de processabilidade. Apresentam aglomerados muito porosos e, portanto, fáceis de
serem destruídos durante o processo de compactação por prensagem.

VI.2

CARACTERÍSTICAS DE COMPACTAÇÃO DOS PÓS

As cerâmica compactadas a verde foram analisadas quanto ao grau de empacotamento pela
observação das superfícies de fratura da cerâmica a verde, da densidade e <ia porosidade e pela
comparação com as características físicas de cada pó.
As curvas de distribuição de tamanho de poros para os pós em estudo (Fiyums VI.17, VI.19,
VI.23 e VI.24), fornecem informações do comportamento dos aglomerados dos pós compactados
por prensagem isostática.
0 pó resultante da mistura de óxidos (ZCO) apresenta uma diminuição do volume total de
poros, o que indica que ocorreu um certo grau de quebra e/ou acomodação dos aglomerados do
pó. Existem vários trechos da curva de distribuição de poros, indicando que existem famílias
de tamanhos de vazios. Este fato pode ser decorrente de uma distribuição de tamanho de
partículas e aglomerados duros e moles bastante larga e com tamanhos de poros e de partículas
irregulares (Figura VI.17). A superfície de fratura do corpo compactado é irregular, o que é
uma característica de empacotamento com uma certa quantidade de regiões que apresentam
densidades diferentes (Figura VI.18).
0 pó calcinado e obtido pelo processo de co-precipitação de óxidos hidratados a partir de
cloretos de Ce e Zr e seco de forma convencional (ZCH-S) apresenta características de compactação inferiores ao pó tipo ZCO. Existe uma larga faixa de tamanhos de poros no compactado
(Figura V1.19) e a superfície de fratura é bastante irregular e com poros grandes (Figura VI.20).
Os compactados dos pós preparados por co-precipitaçâo de cloretos, porém secos por lionlização , apresentam características de empacotamento muito superiores aos pós secos de
forma convencional, uma vez que a remoção da água ocorre através da sublimação do gelo. São
observadas apenas duas fanulias de tamanhos de poros, em faixas estreitas (de 0,004 a 0,03 fim e
de 0,2 a 0,4 /im, respectivamente) (Figura VI.21), com uma grande diminuição no volume total
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Figura VI. 17. Curvas de distribuição de tamanho de poros em compactados a verde
da mistura mecânica de

Figura VI.18. Superfície de fratura de um compactado a verde da mistura mecânica
de óxidos (tipo ZCO).
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Figura VI.19. Comportamentos das curvas de distribuição de poros para compactados
a verde da mistura de pós do tipo ZCH-S calcinado.

Figura VI.20- Micrografia obtida em MEV da superfície de fratura do pó tipo ZCH-S
calcinado e compactado.
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Figura VI.21. Curvas de distribuição de poros para o pó solto, calcinado e compactado
da mistura do tipo ZCH-L.
de poros para o pó compactado. Esta figura mostra que a maior parte dos aglomerados foram
destruídos durante a etapa de compactação . A fotomicrograüa de MEV da superfície de fratura
revela um empacotamento bastante homogêneo das partículas, com a presença de poucos vazios
(FijuniVI.22).
Os pós obtidos através da precipitação de sulfatos com etanol e isopropanol apresentam
comportamentos diferentes durante a compactação . 0 pó preparado com álcool isopropflico,
exigiu uma quantidade excessiva de aditivos de compactação , para adquirir uma resistência a
verde adequada. 0 excesso de aditivos orgânicos voláteis podem prejudicar a sinterízação (influenciando na velocidade e a temperatura de sintcrização ), além de contribuir para a permanência
de microporos na estrutura final [3]. O compactado apresenta uma considerável redução do volume total de poros, permanecendo os poros intcrpartículas primárias e um pequeno volume de
poros na faixa de tamanho de 1 a 3 fim (Figuras V1.25 c VI.26).
0 pó precipitado com etanol apresenta uma família de poros pequenos (tamanho médio
de 0,009 e 0,010pm, respectivamente) c um grupo pequeno de poros isolados característicos de
falha local de empacotamento (Figurai VI.23 e VI.25). A fotomicrografia de MEV da superfície
de fratura mostra esses pouco» poros isolados (Figura V1.26).
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Figura VI.22. Superfície de fratura do pó compactado,preparado por liofilização de
óxidos hidratados co-predpitados (tipo ZCH-L) e calcinado.
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Figura V1.23. Distribuição de tamanho de poros para pós soltos e compactados, resultantes do processo de reprecipitação , de sulfatos de Ce e Zr com etanol
(tipo ZCAE) e calcinado.
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Figura VI.24. Comportamento das curvas de distribuição de poros para pó obtido por
reprecipitação de sulfatos de Ce e ZT com isopropanol (tipo ZCAP) e
calcinado.

Figura VI.25. Micrografia obtida cm MGV da superfície de fratura de um compactado
a verde, com pós do tipo ZCAE calcinado.
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Figura VI.26. Superfície de fratura de um compactado a verde com pós do tipo ZCAP
calcinado.
Um tipo de defeito característico formado quando os aglomerados do pó não são destruídos
totalmente durante o processo de compactação , é mostrado na Figuro VI.27. Neste caso, este
tipo de defeito é provocado por pressão de compactação insuficiente para os pós que não foram
adequadamente desaglomerados.
Na Figura VI.28 podem ser observadas trincas causadas no empacotamento „ •.

ÍSUI-

tantes de um processo de secagem que não foi cuidadosamente controlado e acompanhado de
retração linear relativamente alta.
Os valores da densidade a verde das cerâmicas obtidas com os pós preparados para este
estudo, demonstram ser coerentes com as características de empacotamento dos mesmos, como
pode ser comprovado pelos dados de densidade após prensagem mostrados na Tabela VI.4.

VI.3

CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DAS CERÂMICAS SINTERIZADAS

VI.3.1

DENSIDADE E RETRAÇÃO LINEAR

As Figuras VI.29 e VI.30 mostram o comportamento das curvas de densidade relativa e
retração linear relativa, respectivamente, em função da temperatura de sinterização e do teor
de CtOi, para cerâmicas de misturas de óxidos. As curvas mostrando o comportamento da
densidade relativa e da retração linear relativa para cerâmicas de CtOirZrOi,
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obtidas a partir

Figura VI.27. Defeitos de empacotamento provocados por compactação de aglomerados presentes no pó do tipo ZCAP calcinado.
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t >

Figura V1.28. Superfície de fratura de pós compactados, obtidos pela técnica de reprecipitação de sulfatos com isopropanol e calcinado, mostrando trincas
causadas por processo de secagem não controlado adequadamente.
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PÓS COMPACTADOS

DENSIDADE RELATIVA MÉDIA
(%)

ZCO

64,28 ± 1,38

ZCH-S

49,60 ± 2,34

ZCH-L

60,23 ± 1,07

ZCAE

58,27 ± 0,94

ZCAP

56,66 ± 1,14

Tabela VI.4. Valores de densidade relativa a verde de compactados de pós, preparados pelos diferentes métodos em estudo, prensados isostaticamente com
300 MPa e com 380 MPa para os pós ZCAE e ZCAP.
de misturas não-convencionais de pós, são apresentadas nas Figuras VI.31 e VI.32. Cada ponto
exj erimental representa o valor médio obtido em 10 amostras, sendo que a densidade relativa
a;

enta um desvio médio padrão máximo de 1,2 % e a retração linear relativa de 1,7%
t'ara todos os pós, a densidade aumenta em função da temperatura. A retração linear para
arnicas não-convencionais, apresenta o mesmo comportamento que as cerâmicas resultantes

•'<• mistura mecânica de óxidos, isto é, diminui em 16%molar de CtO?.
Observa-se, em 16%molar de CeOi, um decaimento nas curvas de retração linear, que pode
cr devido a presença de pequena quantidade de da fase CeiZriOt, observada por difrução de
raios-X (Figura VI.33). Pelo diagrama de equilíbrio de fases do sistema CeOrZrO2

mostrado

na Figura IV.1, a fase CeiZrzO^ (2CeO2.3ZrOj) inicia a precipitação em 20 %molar de CeO3.
No entanto, neste caso o cério apresenta Valencia 4. A presença de uma fase em que o cério
apresenta Valencia 3 (Ct^ZriOj), vem reforçar a evidência de que ocorreu oxidação insuficiente
durante os processos de preparação dos pós. O Ce 3 + , que não foi oxidado, formou o composto
C^ZT^OJ

OU CtiOiZZrOi

[126]. Este composto iniciou a precipitação em 16 %mo]ar de

provavelmente, devido ao fato de ter ultrapassado o limite de solubilidade de Ce 3 + na
A quantidade de fase tetragonal metaestável presente nas cerâmicas poderia ser um outro fator
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Figura VI.29. Comportamento da densidade relativa em função do teor de CcOi e da
temperatura de sinterização , para cerâmicas no sistema
preparadas a partir da mistura mecânica de óxidos.
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Figura VI.30. Dependência da retração linear com o teor de CcO* e com a temperatura
de sinterização , as para cerâmicas do tipo ZCO.
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Figura VI.33. Difratograma de raios-X de uma cerâmica Ce-TZP, mostrando a presença da fase Ce^Zr^Oy, obtida neste trabalho.
de contribuição para o decaimento das curvas em 16 % molar de CeO?. Esta contribuição para
o comportamento anômalo das curvas pode ser pequeno e deveria ser observada na composição
com 14%molar de CeO2 que apresenta características semelhantes às cerâmicas com 16%molar
de CeO2.
De acordo com Tsukuma [18], na faixa de teores de CeOj de 8 a 16 %molar, as constantes de
rede aumentam linearmente com o aumento da quantidade de céria. Isto indica, que a mistura
atinge uma dispersão homogênea de CeO2 em ZrOí, nesta faixa de composição , quando o cério
presente se encontra na forma de Ce4+.

VI.3.2

MICROESTRUTURAS DE SINTERIZADOS

A análise das superfícies polidas das cerâmicas Ce-TZP, a partir das micrografias obtidas
em MEV, mostraram que as cerâmicas do tipo ZCH-L, ZCAE e ZCAP apresentam excelentes
características de sinterízação . As cerâmicas obtidas a partir das misturas mecânicas de óxidos
(ZCO) e de óxidos hidratados e secos de forma convencional (ZCH-S) apresentam microestruturas com caractcrísiteas de sínterização náo-adequadas.
As Figuras VI.34 a VI.36 apresentam as microestruturas características das cerâmica Ce-
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Figura VI.34. Micrografia obtida em MEV para cerâmica Ce-TZPàe óxidos hidratados
secos convencionalmente, contendo 13,98 %molar de CeO: e sinterizada
em 1500°C- Tamanho médio de grão (rG m )=4,0S/nn.
TZP do tipo ZCH-S. Observa-se que a sinterização é prejudicada pelo empacotamento inadequado das partículas. Existem muitas regiões em que ocorre a falta de contato partícula-partícula
e, portanto, não ocorre a transferência de massa durante a etapa de sinterização . Com o aumento da temperatura de sinterização ocorre um crescimento considerável dos grãos, a partir
dos contatos já existentes, mas nem sempre os vazios entre as partículas são consumidos. 0
resultado é uma microestrutura com grãos grandes e com vazios remanescentes, o que pode
afetar a resistência mecânica do material.
As cerâmicas Ce-TZP obtidas a partir das misturas mecânicas de CeOi e ZrOi apresentam
características de sinterização semelhantes às do tipo ZCH-S {Figura V1.37). A microestrutura
apresenta bastante poros e falhas, devido à falta de contato partícula-partícula.
As cerâmicas de CtOi-ZrOi

obtidas partir dos pós lionlizados apresentam excelentes ca-

racterísticas de sinterização em 1550°C (Figura VI.38). A micrografia de MEV revela uma
microestrutura bastante homogênea, em tamanho e forma de grãos, e a presença de poucos
microporos.
Os pós preparados por precipitação de sulfatos com álcoois fornecem cerâmicas com características cicroestruturais muito boas, desde que processados correta e cuidadosamente. Os pós
precipitados com álcool etílico fornecem cerâmicas com poucos microporos, quando sinterizadas
em 1550°C (Figura VI.39). No entanto, observa-se uma diminuição destes microporos na sin94

Figura VI.35. Configuração dos grãos e dos vazios em cerâmicas Ce-TZP ào tipo ZCHS, sinterizada em 1600°C. TG m =6,20/«n.

Figura VI.3G. Características de sinlcrízação de Ce-TZP ào tipo ZCH-S, sinterizada
cm 1650°C.
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Figura VI.37. Micrografia da microestrutura de uma cerâmica Ce- TZP obtida a partir
da mistura mecânica de óxidos e sinterizada em 1600°C TGm=6,21^m.

Figura VI.38. Característicae de sínterízação de uma cerâmica Ce-TZPào tipo ZCH-L,

sinterizada em 1550°C TGm=3,70//m.
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Figura V1.39. Microestrutura de cerâmica Ce-TZPào tipo ZCAP, sinterizada em temperatura de 1500°C. T(7m=4,50/im.
terização em 1600°C, acompanhada de um considerável aumento no tamanho de grãos (Figura
VI.40).
As cerâmicas Ce-TZPde tipo ZCAE (com pós precipitados com etanol) apresentam características de microestrutura melhores que as demais cerâmicas sinterizadas, com menos microporos e com uma melhor homogeneidade de tamanho e forma de grãos (Figura VI.41).
A evolução do tamanho de grãos com a temperatura de sinterização , para as cerâmicas
de CeOi-ZrO<i, é mostrada na Figura VI.42. Os pontos experimentais foram avaliados usando
micrografías de MEV, consideradas representativas das superfícies das amostras analisadas.
Como pode ser observado, as cerâmicas resultantes dos pós obtidos por técnicas não-convencionais de precipitação e secagem resultam em cerâmicas, cujas microestruturas apresentam
excelentes características de sinterização .
A Figura VI.43 mostram um tipo de defeito estrutural característico de falha de empacotamento de aglomerados (mostrado também na Figura VI.27. Estes defeitos produzem vazios
alongados e, qu&ndo as cerâmicas são solicitadas mecanicamente, passam a ser as origens da
fratura. Este tipo de defeito é observado cm cerâmicas sinterizadas do tipo ZCAP, que foi
minimizado com o aumento da pressão de compactação para estes pós.
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Figura VI.40. Característica da microestrutura sinterizada em 1600°C. para uma
cerâmica Ce-TZP do tipo ZCAP. TC?m=6,00/im.
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Figura VI.41. Mícrografia obtida em MEV mostrando a microestrutura de
uma cerâmica Ce-TZP do tipo ZCAE, sinterizada em 1550°C.

TGm=3,70nm.
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Figura VI.42. Dependência do tamanho de grão com a temperatura de sinteriração ,
para cerâmicas resultantes de pós preparados por diferentes métodos.

Figura VI.43. Defeito típico da falha de empacotamento de aglomerados cm uma
cerâmica do tipo ZCAI\ sinterizada cm 1550"C
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VI.3.3

TRANSFORMAÇÃO T — M INDUZIDA POR TENSÃO

As análises das fases presentes nas cerâmicas compactadas e sinierizadas, usando diíração
de raios-X e a Equação V.14 para os cálculos, revelam a presença de fase t.ctragonal c/ou
monoclínica.
A evolução da quantidade de fase rnonoclínica nas superfícies das cerâmicas, sem e com
tratamento mecânico superficial e em superfícies fraturadas, é mostrada nas Fiywas VI.44 a
VI.46.
Gbserva-se que as cerâmicas obtidas a partir dos pós do tipo ZCO. apresentam fase monoclínica após a sinterização . A quantidade desta fase vai diminuindo à medida que aumentam o
teor de CeO-i e/ou a temperatura de sinterização da cerâmica. As cerâmicas obtidas a partir dos
pós do tipo ZCH-S apresentam comportamento semelhante, quanto ao teor de CtOi- No entanto,
para as cerâmicas obtidas a partir do pó preparado através da co-precipitação e liofilização
, o comportamento geral das curvas de quantidade de fase monoclínica preseiite em função
do teor de CeQ-i e da temperatura foi diferente. Para as cerâmicas com 8 a I0%molar de
CtOi e sinterizadas até 1550°C foi detectada apenas a presença de fase monodínica e, para
as demais composições e temperaturas de sinterização , as cerâmicas apresentaram apenas a
fase tetragonal. Esta diferença deve estar relacionada com a capacidade de retenção de fase
tetragonal em função do tamanho crítico de grão (mostrada na Figura I\•'...) e com o tamanho
médio de grão (Figum VI.42) dessas cerâmicas Ce-TZP. De acordo com Tsukuma [19], a fase
tetragonal não pode ser retida em cerâmicas Ce-TZP puras (sem a fase (La,Nd)2Zr2O7) com
teores de CtO-% abaixo de 10%molar e com tamanho de grão menores do que 2/xm (Figuras
IV.2 e VI.42. As cerâmicas obtidas a partir dos pós ZCAE e ZCAP, com 14 %molar de CeO2,
apresentaram comportamentos semelhantes quanto â quantidade de fase monoclínica presente
em função da temperatura de sinterização . Estes comportamentos também demonstraram ser
coerentes com aquele apresentado pelas cerâmicas do tipo ZCH-L.
Os resultados experimentais mostram que todas as cerâmicas, que apresentam fase tetragonal na temperatura ambiente, sofrem transformação t-*m, quando submetidas ao polimento
superficial ou quando fraturadas. Trata-se, portanto, da transformação de fase tetragonal para
monoclínica induzida por tensão , mostrada e discutida por Tsukuma [18] e [19] para cerâmicas
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Ce-TZP.
Neste trabalho foi avaliada a quantidade de fase monodínica transformada induzida por
tensão em superficies de amostras sinterixadas e polidas. O polimento foi realizado em uma
retifica plana, usando um rebolo n° 400-ABNT, por 1 hora. Através dos resultados mostrados
nas Figuras VI.44 a VI.46, observa-se que todas as cerâmicas sinterizadas, que apresentaram
fase tetragonal, sofreram uma transformação t-nn induzida por tensão, que variou em função
do teor de CtO% presente no material.
A quantidade de fase monodínica transformada, devido à tensão externa aplicada, também
foi avaliada em superfícies de fratura das cerâmicas Ce-TZP. As cerâmicas utilizadas neste teste
foram polidas, recozidas por 2 horas em 1200 °C e submetidas ao ensaio de flexão em 4 pontos.
As superficies de fratura destas cerâmicas foram submetidas à difraçâo de raios-X. Os resultados
experimentais são mostrados nas Figuras VI.44 a VI.46, onde se observa um comportamento das
curvas semelhantes àquelas mostradas para as cerâmicas com polimento superficial, porém, com
maior quantidade de fase monodínica transformada. Observa-se que a quantidade de fase transformada por polimento ou por fratura, em um mesmo material, está diretamente relacionada
com a quantidade de energia mecânica envolvida (aplicada externamente). Assim, o ensaio de
fratura forneceu maior energia para prover a transformação de fase t—nn do que o processo de
polimento, conseqüentemente, a superfície de fratura apresentou uma maior quantidade de fase
monodínica transformada.
Como nas cerâmicas Ce-TZP obtidas por Tsukuma [18] e [19], os materiais desenvolvidos
neste trabalho, também apresentaram um aumento na quantidade de fase monodínica transformada, com o aumento do tamanho de grão. O aumento do tamanho de grão demonstrou
ter influenciado na quantidade de transformação t—nn induzida por tensão, cuja evolução pode
ser observada nas Figuras VI.44 a), b) e c), para as cerâmicas preparadas a partir das misturas
mecânicas de óxidos. As cerâmicas preparadas com pó do tipo ZCH-S, no entanto, embora com
tamanhos médios de grãos maiores do que àquelas do tipo ZCO, apresentaram valores menores
de quantidade de fase monodínica transformada na superfície de fratura. Isto pode ser devido
à presença de defeitos maiores nestes materiais, que atuaram com concentradores de parte da
energia mecânica aplicada (por polimento ou na fratura da cerâmica) [18] e [19].
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Por outro lado, %s cerâmicas Ce-TZP preparadas com pós do tipo ZCH-L, com tamanhos
médios de grãos menores do que as cerâmicas do tipo ZCO, apresentaram quantidades de fase
monodínica transformada próximas àquelas mostradas pelas cerâmicas ZCO (Figura VI.42,
VI.44 e VI.45. As cerâmicas do tipo ZCH-L apresentam uma microesturtura com grãos de
tamanhos bastante homogêneos e com poucos defeitos estruturais constituídos de poros pequenos
e distribuídos de maneira homogênea. Desta forma, a quantidade de fase monodínica induzida
por tensão em cerâmicas Ce-TZP pode ser influenciada pelo tamanho de grão (como observado
por Tsukuma [18] e [19]), mas, também, mostrou que pode ser influenciada pdo tamanho e/ou
quantidade de falhas estruturais.
As cerâmicas Ce-TZP com 14 %molar de CeO* preparadas a partir da precipitação de
sulfatos, apresentaram um comportamneto semelhante ao mostrado para as cerâmicas do tipo
ZCO (Figvrns V1.44 e VI.46).

VI.3.4
VI.S.4.1

PROPRIEDADES MECÂNICAS
RESISTÊNCIA À FLEXÃO

De acordo com as curvas mostradas nas Figuras VI.47 a VI.50, a resistência mecânica das
cerâmicas Ce- TZP mostra ser dependente do tamanho de grão (temperatura de sinterização ).
Para todas as cerâmicas Ce- TZP estudadas, a resistência mecânica máxima foi observadas
nas composições contendo 14 %molar de CeO% ( Tabela VI.5) e o valor mínimo desta propriedade
foi obtido em cerâmicas com 8 % molar de CeOj. Cada ponto experimental, mostrado na* curvas
das Figuras VI.47 a VI.50 foi obtido a partir de medidas de tensão de ruptura em 30 corpos de
prova de cerâmica sintetizada, retificada e recozida em 1200°C por 2 horas.
Com os dados até aqui obtidos, não é possível esclarecer o papel do teor de CeOj na resistência mecânica. No entanto, a resistência à flexão parece estar relacionada com a quantidade de fase monodínica inicialmente presente nas cerâmicas sinlcrizadas, que de acordo
com Longe [16], pode ser considerada como uma das responsáveis pela diminuição desta propriedade mecânica cm cerâmicas Cc-TZP. A diminuição nos valores de resistência à flexão, para
as cerâmicas com 16%molar de CcOj, pode ser devido à precipitação da fase CtiZriO^.
As cerâmicas policrístalinas de CeOrZrOi
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obtidas a partir dos pós liofílízados apresen-

CERÂMICA

CeOfZrOi

RESISTÊNCIA Á FLEXÃO
(MPa)

TsiNTERIZACÀO

ZCO

540 ± 2 3

1600

ZCH-S

468 ± 1 8

1600

2CH-L

623 ± 1 3

1550

ZCAE

608 ± 16

1550

ZCAP

572 ± 15

1550

co

Tabela VI.5. Resistência mecânica máxima em função da temperatura de
sinterização , para cerâmicas Ct-TZP produzidas a partir de pós obtidos por
processos diferentes.
taram os melkores resultados para a resistência à fiexâo, acompanhadas pelas cerâmicas do tipo
ZCAE, qoe forneceu valores bem próximos. Os valores obtidos para esta propriedade mecânica
demonstram ser coerentes com as características das respectivas micToestrnturas das cerâmicas
sinterizadas testadas (Figuras \ 1.49 e VI.50). As microestrutnras, com menor quantidade e
tamanho de falhas e com melhor homogeneidade em tamanho e forma de grãos, apresentaram
os melhores resultados de resistência à flexão. As cerâmicas do tipo ZCAP podem apresentar,
eventualmente, alguns defeitos de empacotamento, não detectados pela análise superficial das
amostras, que podem ser responsáveis pelos menores valores de resistência à flexão observados
Figura V1.50.

VI.3.4.2

MICRODUREZA SUPERFICIAL

Os valores experimentais de microdureza superficial, obtidos usando a técnica de impressão
Vickert, foram obtidos através de ensaios em 5 amostras, sendo realizadas 5 impressões em cada
uma delas. 0 desvio padrão máximo destes valores foi de 5 %.
A microdureza superficial mostrou-se fortemente dependente do teor de CtO% das cerâmicas
Ct-TZP (Figurai VI.51 e VI.52). 0 comportamento destas curvas mostrou que a microdureza
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Vickers (IIv) aumenta com o aumento do teor de CcOi. A temperatura, cujo aumento está diretamente relacionado com o aumento do tamanho de grão, também parece ter influenciado nestes •
resultados. £ conhecido, para a maioria dos materiais, que a microdureza superficial diminui
com o aumento do tamanho de grão do material. No caso destas cerâmicas Ce-TZP, a microdureza superficial diminui com o aumento do tamanho de grão, como observado também por
Tsukuma [18] e [19]. Na Figura VI.53 é mostrado o comportamento da microdureza superficial
em função da quantidade de fase monoclínica transformada, para estas cerâmicas.. Observa-se
que Hv aumenta com a diminuição da quantidade de transformação t —» m. Como a quantidade de fase monoclínica transformada aumenta com o aumento do tamanho de grão (com o
aumento da temperatura de sinterização ) (Figuras VI.44 a VI.46), a microdureza superficial
deve diminuir. De acordo com Tsukuma, isto sugere que deve ter ocorrido algum mecanismo de
acomodação das tensões geradas pela transformação de fase t —* m induzida por tensão, que se
tornou responsável pela diminuição da dureza superficial das cerâmicas Ce-TZP.
As Figuras VI.54 e VI.55 mostram superfícies de cerâmicas com marcas de impressões
Vickers características das cerâmicas Ce-TZP desenvolvidas neste trabalho.
Algumas cerâmicas submetidas ao teste de impressão Vickers, com menor carga aplicada
no penetrador (de 25 a 35kg), apresentaram uma região ao redor da impressão caracterizada
por protuberâncías em forma de agulhas nas superfícies dos grãos (Figura VI.55). De acordo
com Hannink t Swain [127], em materiais contendo uma grande quantidade de precipitados da
fase tetragonal metaestávcl de ZrOí, é possível induzir a transformação l-+m nesses materiais
através de penetrações , usando o penetrador Vickers. Foi demonstrado que esta transformação
de fase é um fenômeno do tipo cooperativo c dá origem à bandas de precipitados de fase totalmente monoclínica com orientações particulares (intragranulares). Em um trabalho posterior,
Lankford [124] sugeriu que este comportamento é característico de uma transformação induzida
por deformação . Uma característica mais marcante c a total ausência de trincas que partem
dos cantos da impressão. Lnnkjord sugere que a deformação absorve toda a energia mecânica
cedida ao sistema c, assim, não resta energia para que ocorra a iniciação c propagação de trincas
no material.
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Figura VI.54. Impressão Vickers na superfície de uma cerâmica Ce-TZP tipo ZCO,
contendo 8%molar de CeO2. 200X.

Figura VI.55. Superfície de uma cerâmica Ce-TZP tipo ZCO, com 14 %molar de CeOi,
mostrando uma impressão Vickers característica deste material. 200X.
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Figura VL56. Impressão Viekers, mostrando região com transformação t-nn induzida
por deformação , para cerâmica Ct-TZP, do tipo ZCO, com 14 % molar
de CtOi e sinteriz da em 1600 °C.
VI.S.4.3

TENACIDADE À FRATURA

Os resultados das medidas de tenacidade à fratura ( Â J C ) , obtidos pela técnica de micropenetração Viekers, para as cerâmicas CK-TZP aqui estudadas, são mostrados nas Figuras VI.57 a
VI.60.
O procedimento de medida do tamanho das trincas foram cuidadosamente efetuados, uma
vez que é bastante difícil detectar exatamente a ponta da trinca. Foram tomadas medidas em
um tempo máximo de 10 minutos, para minimizar o efeito de propagação da trinca com o tempo,
nos resultados. Os dados experimentais foram obtidos a partir das impressões Viekers usadas
para as determinações de microdureza e, portanto, foram utilizadas as mesmas impressões para
as determinações de tenacidade. Os valores de tenacidade à fratura apresentaram um desvio
padrão máximo de 15%.
A tenacidade à fratura apresenta um comportamento coerente com a quantidade de fase
monoclínica formada pela transformação t->m induzida por tensão (mostradas nas Figuras VI.44
a VI.46 c VI.57 a VI.60. Esta propriedade mecânica c, também, influenciada pelo teor de CeOj c
pelo tamanho de grão das cerâmicas. Comparando estas curvas, observa-se que, quanto maior a
quantidade de fase monoclínica transformada (maior o tamanho de grão), maior c a tenacidade
à fratura destas cerâmicas Ct-TZP. Este tipo de comportamento das curvas de tenacidade à
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fratura é concordante com os resultados obtidos por outros pequisadores [16,18,19].
De acordo com Lange [16], a variação da energia livre associada com a transformação da
fase tetragonal para a fase monodínica (AG(_>m) diminui com o aumento do teor dos elementos
de liga (estabilizantes de fases), como Y2O3 e CzOi- Como a contribuição para a tenacidade
à fratura {Kjc) devido a transformação induzida por tensão é proporcional a AG<—m, esperase que, com o aumento do teor de CeO2, ocorra uma diminuição nos valores de tenacidade à
inra. Através "de observações de curvas experimentais, Lange registrou que Kjç foi baixo
ndo o material sinterizado exibiu uma quantidade de fase monodínica relativamente alta
(•

• a de 30 % ou maior). Na faixa onde a quantidade de fase tetragonal foi alta (maior ou igual

a 90%, para amostras contendo de 12 a 20%molar de CtOi) a tenacidade à fratura diminuiu
com o aumento do teor de céria. Este comportamento da tenacidade à fratura em relação ao
teor de CtO-i também foi observado nas curvas apresentadas por Tsuhtma [18] e [19] e neste
trabalho.
O efeito do tamanho de grão sobre a transformação t -+m foi estudado por alguns pesquisadores em zircônia parcialmente estabilizada (PSZ) [125] e [127] e em materiais compostos do tipo
ZTO2-AI2O3 [29]. Estes estudos revelaram que a temperatura de transformação t—nn dimimui
com o aumento do tamanho de grão. Isto significa que a fase tetragonal metaestável retida em
microestruturas compostas de grãos pequenos é mais estável do que em microestruturas com
grãos grandes.
Para as cerâmicas Ce~TZP, é possível explicar esse comportamento, baseando-se no efeito
do teor de CtOi e do tamanho de grão sobre a transformação t—>m induzida por tensão. Neste
caso, a contribuição da diminuição do teor de CeOi, juntamente com o aumento do tamanho de
grão, provocam a elevação da temperatura da transformação martensítica. Como conseqüência,
ocorre uma redução na estabilidade da fase tetragonal retida na estrutura da cerâmica Ce-TZP.
Dessa forma, a fase tetragonal pode ser facilmente transformada para monoclíinica pela tensão
aplicada.
De acordo com a teoria da transformação induzida por tensão, proposta por Lange [34], a
variação na energia de fratura fornecida pela transformação t -* m, é dada pela equação :
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,

m

=

Wt^m

. Vt

Nas cerâmicas Ce-TZP, quando o teor de CeOj diminui e o tamanho de grão aumenta,
o volume de partículas tetragonais na zona de transformação (Vt), também aumenta. Conseqüentemente, estes grãos são mais instáveis e necessitam de uma energia menor para a transformação t - n n (Wt—m)- Segundo Lange [34], quando o teor de CeOj diminui e o tamanho de
grão aumenta, Vt aumenta menos do que W t _ m diminui, conseqüentemente, A G 4 _ m diminui,
tornando mais favorável a ocorrência d» transformação de fases tetragonal -* monodínica.

VI.4

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste trabalho foram desenvolvidas técnicas nâo-convencionais de preparação de pós para a
fabricação de cerâmicas Ct-TZP. Paralelamente, foram produzidas cerâmicas a partir da mistura
de CeOj e ZrOj, para estudos comparativos, uma vez que não existe na literatura um tratamento
completo sobre o assunto.
As técnicas de preparação de pós que forneceram os melhores resultados em características
físicas, estado de compactação a verde e após sinterização (microestruturas) e propriedades
mecânicas das cerâmicas resultantes foram:
1 - Co-predpitaçâo de óxidos hidratados a partir de cloretos de Ce e Zr acompanhada de
secagem por liofilizaçâo
2 - Mistura de suspensões de sulfatos repredpitados com etanol e secagem via desidratação
por álcool
As cerâmicas obtidas com os pós preparados a partir de hidróxidos co-precípitados e liofilizados apresentaram os melhores resultados. As características físicas foram adequadas e
resultaram cm um empacotamento bastante homogêneo das partículas do pó. As cerâmicas
Ce-TZP resultantes apresentaram uma excelente homogeneidade na microestrutura c presença
de poucos microporos. Estes microporos não foram completamente eliminados com tratamentos
térmicos cm temperaturas mais elevadas. Neste caso, o aumento da temperatura de xinterização provocou um aumento indesejável no tamanho dos grãos, que pareceu afetar mais as
propriedades mecânicas do que a presença de microporos. Uma solução provável seria a in-
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corporação de uma pequena quantidade de fase vítrea nesta cerâmica, de forma a alterar, o
mínimo possível, as propriedades mecânicas. Tsuhtma e Shimada [18] obtiveram cerâmicas CeT

ZP com pequenas quantidades de fase do tipo pirocloro {La.NihZrjOj,

que apresentaram

-a alta densidade (acima de 99%). Estas cerâmicas resultantes apresentaram um aumento
\a resistência à flexão (de 450 MPa para a cerâmica pura, para 800 MPa para a cerâmica com
a fase pirocloro). No entanto, o aumento na resistência à fiexão máxima foi acompanhado por
uma diminuição na tenacidade â fratura máxima (de 23 para 12MPa.m~1^2, respectivamente).
Portanto, a incorporação de uma outra fase para promover uma maior densificação da cerâmica
Ce-TZP sinterizada, deve ser cuidadosamente estudada de acordo com o tipo de aplicação que
o material deverá ser submetido.
O pó preparado pela técnica de precipitação e secagem via álcool etfiico mostrou características físicas e de empacotamento de partículas excelentes e as respectivas cerâmicas foram
comparáveis em caractensticas de microestrutura e propriedades mecânicas àquelas obtidas a
partir dos pós liofilizados.
A técnica de mistura mecânica de óxidos forneceu cerâmicas com boas propriedades mecânicas, pois os pós iniciais apresentaram características aceitáveis. As cerâmicas fabricadas com
pós preparados por co-precipitação de cloretos c secos de forma convencional, apresentaram
características físicas pouco adequadas, resultando em um empacotamento com defeitos e em
uma microestrutura com muitos vazios. Conseqüentemente, as propriedades mecânicas destas
cerâmicas foram inferiores às demais estudadas neste tiabalho. Como o CtO?, utilizado para a
obtenção da mistura mecânica de óxidos, possuísse uma pequena quantidade de outras terras
raras (< 1 % em peso e incluindo o l'jO3), não foi detectado a presença de uma outra fase formada
pela reação desses elementos com o Zr. No entanto, embora a microestrutura das cerâmicas
resultantes apresentassem muitos defeitos estruturais (vazios), a resistência à flexão máxima foi
alta quando comparada com os materiais desenvolvidos neste trabalho e coro aqueles mostrados
na literatura consultada [9], [18] e [19]. O critério adotado neste trabalho, de eliminação da etapa
de moagem dos pós, pode ter mascarado as características de compactação , microestruturas
e propriedades mecânicas obtidas para as cerâmicas preparadas com o pó do tipo ZCH-L. Os
pós de zircónia atualmente produzidos pelas indústrias são submetidos à moagem e é feito uma
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«gregação das patt/culas, para melhorar a escoabilidade do pó, antes da etapa de compactação .
ti pò preparado pela tecnie» de reprecipitação de sulfatos com álcool isopfopflico aprettttilm (èjttelentes características de compactação , quando prensados com 380 MPa. Porém,
fttesmo ÈitWth dp um processamento muito cuidadoso, foi difícil evitar os defeitos causados
UM $fc ÇMPtno de aditivos t|efcfcffjipactação, pela porosidade alta do pó e pela presença de
jf aglomerados títíè hão foram destruídos durante o processo de prensagem. Esses depHíff ipalrnente, uma baixa resistência mecânica a verde, trincas e empenamento
provocado» ppj* #|£#fÉf y|< ^ f ^ S o 4o corpp cptâttticc durante a sectgem. Desta forma, mesmo
|* ^íimiew p e fpraífl £fj}#flf}t»»n»efffe processadas, apresentaram propriedades mecânicas inferierei. y/fía poss/yéf solução pata este pro|4p$4 BeHa produzir as cerâmicas por prensagem
isostática ^ tíuente. Atualmente, pop;í!j^pes de falhas (defeitos) em cerâmicas policristalinas
vtJW Ntido identificadas e sistematicamente eliminadas através da modificação e/ou otimização
4Q§ «étodos de processamento dos pós [125]. Pode ser citado um exemplo bastante esclarecedor,
meãfaaado a influência do processo na obtenção de compostos cerâmicos de ZTOI-A^OZ,

que são

considerados os materiais cerâmicos que apresentam os mais altos valores de tenacidade à fratura.
S M «ro* cerâmica deste tipo, produzida através do método convencional de secagem de pós precipitados, obteve-se resistência à flexão de cerca de 600 MPa. Esses valores foram limitados pela
prennça de microtrmeas ao reJor dos aglomerados. A eliminação dos aglomerados através da
técnica de sedimentação das partículas do pó, seguida de uma consolidação direta a partir do
estado coloidal, aumentou a resistência à flexão para cerca de 1000 MPa. Através da eliminação
dos vazios causados pela presença dos contaminantes orgânicos, pelo uso de um tratamento
isostático a quente, foi obtida uma resistência à flexão da ordem de 2000 MPa. Neste trabaho
procurou-se estudar a relação entre o estado de aglomeração dos pós c as suas características
de compactação , através da análise das características físicas desses pós. A porosidade dos pós
e dos compactados á verde foi um parâmetro determinante nas caractcrísicas das respectivas
míeroestruturas das cerâmicas sinterízadas c, conseqüentemente, nas propriedades mecânicas
das cerâmicas Ce-TZP resultantes.
Todas as cerâmicas Ce- TZP estudadas neste trabalho apresentaram as propriedades mecânicas de resistência à flexão c tenacidade à fratura dependentes do teor de CtOi c do tamanho de
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RESISTÊNCIA
À
FLEXÃO
(MPa)

MICRODUREZA
V1CKERS
(MPa)

TENACIDADE
À
FRATURA
(MPa-m- 1 / 2 )

zco

490± 19

8,6

10,2

ZCH-S

430± 21

10,1

12,7

ZCH-L

584±9

11,2

20,4

ZCO

540± 23

9,8

8;4

ZCH-S

468± 18

10,4

5,3

ZCH-L

623± 13

12,5

12,6

ZCAE

608± 16

10,2

12.4

ZCAP

572± 15

9,7

11,7

CERÂMICAS

Ce - TZP

U%molar de CeO?

14%molar de CeO%

Tabela VI.6. Valores das propriedades mecânicas para as cerâmicas Ce-TZP obtidas
a partir dos pós preparados através das técnicas desevolvidas neste trabalho.
grão, que mostrou estar diretamente relacionado com a quantidade de fase monoclinica transformada induzida por tensão. A Tabela VI.6, mostra que as cerâmicas com 12 %molar de CeO2 apresentam os melhores resultados de tenacidade à fratura. As cerâmicas com 14 %molar de CeO-i
forneceram os melhores resultados para resistência à flexão. Isto sugere que estas cerâmicas à
base de zircônía podem ser utilizadas em aplicações onde uma ou outra propriedade seja a mais
requisitada.
A Figura VI.61 mostra a relação entre a resistência mecânica e a tenacidade à fratura
para duas cerâmicas Ce- TZP desenvolvidas neste trabalho. A relação entre estas propriedades
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mostraram que estas cerâmicas exibiram um valor máximo de resistência em um valor intermediário de tenacidade. Swain [128] observou que, para cerâmicas Mg — PSZ e Y-TZP, a
resistência mecânica, que é incorporada ao material devido à transformação t—>m induzida por
tensão, é governada por dois fatores: i) tamanho da falha maior e ii) tensão limitada pela transformação . Portanto, através da observação da Figura V1.61, na região onde a relação entre
resistência à flexão e tenacidade à fratura é crescente, a resistência é limitada pelo tamanho
da falha. Porém, na região onde a relação inverte, a resistência é limitada pela tensão crítica
necessária para que ocorra a transformação t-nn induzida por tensão.
Neste trabalho não foram feitos estudos sobre o comportamento das curvas de tensãodeformação , que poderiam fornecer informações sobre a ocorrência de deformações plásticas
nestas cerâmicas Ce-TZP, como sugerido por Tsukuma [18] e [19], uma vez que o objetivo principal foi o estudo do processamento cerâmico. Os estudos do comportamento destas curvas e
da transformação t-+m induzida por deformação das cerâmicas Ce-TZP desenvolvidas, deverão
ser feitos posteriormente. Pretende-se, com estes estudos, esclarecer o(s) mecanismo(s) de deformação e da ocorrência de precipitados lamelares ao redor da impressão Vickers (mostrados
na Figura VI.56).
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Figura VI.61. Relação entre a resistência à flexão e a tenacidade à fratura, para duas
cerâmicas Ce-TZP desenvolvidas neste trabalho.
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CAPITULO VII

CONCLUSÕES
Neste trabalho foram apresentadas algumas contribuições aos processos de preparação de pós
para a fabricação de cerâmicas Ce- TZP. Estas técnicas forneceram pós com excelente qualidade
química e fsica, com custo de preparação relativamente baixo e com potencialidade de produção
em larga escala.
As melhores técnicas desenvolvidas foram aquelas que envolveram a retirada da água dos
precipitados de forma não-convcncional:
1 • Co-precipitação de óxidos hidratados de C e c Z r a partir dos respectivos cloretos, seguida
de secagem por liofilização .
2 - Mistura de suspensões coloídais de sulfatos de Ce c Zr reprecipitados e retirada da água
livre com álcoois de baixa polaridade: etanol ou isopropanol.
As características físicas destes pós mostraram-se bastante adequadas para o processamento cerâmico, resultando em um estado de compactação com excelente homogeneidade c,
conseqüentemente, em ótimas microestruturas sinterizadas.
As propriedades mecânicas (microdureza superficial, resistência à ílexão c tenacidade à
fratura) motraram ser fortemente dependentes do teor de CeOj, do tamanho de grão da microestrutura sinterizada e dos defeitos estruturais (poros e falhas). A tenacidade à fratura das
cerâmicas Ce- 727* foram consideradas relativamente altas, quando comparadas coin as cerâmicas
à base de zircônia cm geral. No entanto, a resistência à flexão apresentou valores inferiores aqueles das cerâmicas Y-TZP, que c uma representante característica desta classe de materiais. No
entanto, a grande potencialidade de aplicação das cerâmicas Ce-TZP c cm situações onde as
cerâmicas Y-TZP falham, isto é, cm ambientes com a presença de vapor de água c de alguns
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CARACTERÍSTICAS

TOSOU

TSÜKUMA

NONO-ZCO

NONO-ZCH-L

Composição química
ZrO-z

i

88,0

88,0

8S,0

•

87,9
t

CeO2

12,0

12,0

12,0

12.1

0,3

0,5

0,6

1,1

Tamanho de partículas
(fim)

i

Densidade
(g.cm- 3 )

6,20

6,20

5,92

6,04

Resistência à flexão
(MPa)

500

480

490

610

Tenacidade à fratura
(MPa-cm" 1 ^ 2 )

20

37

10

20

Microdureza Vickers
(Mpa)

8,5

8,7

11,2

TOSOU em [9] (hidrólise de soluções de cloretos)
TSÜKUMA em [19] (hidrólise de soluções de cloretos)
\'ONO-ZCO e NONO-ZCH-L cerâmicas Ce-TZP desenvolvidas neste trabalho (ZCO - mistura mecânica
Jc óxidos e ZCII-L - mistura de solução de cloretos, co-precipitação e secagem por liofilização )
gases orgânicos e inorgânicos.
No quadro acima são mostrados alguns valores dos parâmetros mais importantes que ajudam a definir as características químicas e físicas dos pós iniciais e os valores das respectivas
propriedades mecânicas de cerâmicas Ce-TZP disponíveis na literatura internacional. Juntamente, são mostrados alguns dos melhores resultados obtidos para os materiais desenvolvidos
neste trabalho. Pode ser observado que os valores apresentados sâo comparáveis.
Para uma classificação adequada e completa das cerâmicas Ce-TZP quanto ao potencial
de aplicações sugere-se, para desenvolvimentos futuros e complementares a este trabalho, as
seguintes proposições :
- Aprimoramento da técnica de fabricação de cerâmicas Ce- TZP, a partir de pós precipitados

126

com álcool isoproptlico.
• Estudo detalhado do comportamento das curvas tcnsão-dcformaçâo c seu relacionamento
com o comportamento tenaz destas cerâmicas.
- Estudo da sinterização e propriedades mecânicas das cerâmicas do sistema

CtOi-ZrOi,

através da incorporação dt fase vítrea na microestrutura das cerâmicas.
- Otimização das propriedades mecânicas através da incorporação de pequenas quantidades
de Al%Oz na composição das cerâmicas Ce-TZP.
- Estudo detalhado da degradação das propriedades mecânicas das cerâmicas Ce-TZP em
ambientes agressivos selecionados.
- Estudo do comportamento desses materiais quanto a degradação das propriedades mecânicas devido ao choque térmico cíclico ao ar e em ambientes química ou mecanicamente agressivos.
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