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O concreto estudado contém agregados de andaluzita, que sinterizada em
temperaturas superiores a 1280ºC, converte-se em mulita melhorando as
propriedades do concreto devido à sua baixa expansão e condutividade térmica,
resistência à fluência e ao choque térmico. O refratário foi homogeneizado em uma
argamassadeira planetária com 5,5% m/m de água e vertido em um molde metálico
obtendo-se barras prismáticas. Após cura de 48 horas, foram sinterizadas a 1450ºC
por 0 h, 1 h, 2,5 h e 10 h, com taxas de aquecimento e resfriamento de 2°C/min. Os
resultados obtidos de módulo elástico foram respectivamente, em GPa: 25,75±1,75;
37,79±0,36; 39,03±1,97 e 54,47±4,01, e de ruptura, em MPa: 8,40±0,78; 11,94±0.68;
10,91±0.91 e 11.34±1.16, mostrando o aumento do módulo elástico para tempos
longos e para tempos superiores a 1 hora, não houve mudanças significativas nos
resultados de módulo de ruptura, estabilizando a mudança dessa propriedade do
refratário após as primeiras horas de sinterização.

Palavras-chave: Concreto Refratário, Andaluzita, Sinterização, Módulo de Ruptura e
Módulo Elástico.
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INTRODUÇÃO
Refratários são materiais que possuem características específicas para
suportarem variações bruscas de temperatura. São utilizados principalmente em
fornos, onde são exigidos boas propriedades em altas temperaturas, sendo obtidos
a partir de misturas de agregados e aglomerantes (cimentícios ou não) compostos
de duas fases: o agregado, fase particulada; a matriz, fase finamente granulada e
contínua que envolve os agregados (1).
As indústrias siderúrgicas, do cimento, do vidro, petroquímica, entre outras,
onde são necessários revestimentos com excelentes propriedades térmicas
dependem diretamente dos materiais refratários. Estes podem ser utilizados para
isolar, manter ou transmitir calor (revestimentos isolantes térmicos, trocadores de
calor, abóbadas de fornos, paredes e teto de fornos elétricos); para suportar cargas
(sólida ou líquida, estática ou dinâmica) a elevadas temperaturas, ou ainda, para
conter, conduzir ou tratar de fluidos (cadinhos de alto-fornos, canais de corrida,
panelas de degaseificação) em elevadas temperaturas (2).
O concreto estudado, contém agregados de andaluzita (Al2O3.SiO2), mineral
natural encontrado em rochas metamórficas que tipicamente possui impurezas como
o quartzo, biotita, ilmenite e pirita

(3)

e que, quando sinterizado em temperaturas

superiores a 1280ºC, converte-se em mulita que por sua vez exibe excelentes
propriedades em cerâmicas refratárias, tais como baixa condutividade térmica, baixa
expansão térmica, boa estabilidade química, alto ponto de fusão e boas
propriedades mecânicas em altas temperaturas (3-6).
As principais propriedades que caracterizam a rigidez elástica dos materiais,
como módulo de Young, módulo de cisalhamento e razão de Poisson, são
importantes também na determinação de outras propriedades mecânicas

(7,8)

. O

módulo de elasticidade está relacionado à freqüência natural de vibração da
estrutura. Um componente com baixo módulo tem uma freqüência natural de
vibração menor do que um outro que tenha maior módulo, desde que a massa
específica seja a mesma (8).
Para avaliar a resistência mecânica de um material cerâmico sob esforço de
uma carga fletora, ensaios de flexão em três ou quatro pontos são realizados. Este
ensaio utiliza barras prismáticas ou cilíndricas que sob carregamento de compressão
na parte superior gera-se simultaneamente tensões de tração na superfície da parte
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inferior do corpo de prova que está mais provavelmente relacionada com o início da
fratura, conforme a Figura 1. Neste trabalho foi utilizado o ensaio de flexão em três
pontos para determinação do módulo de ruptura (9).

Figura 1 - Esquema de uma barra prismática submetida ao ensaio de flexão em três
pontos, em que P é a carga de carregamento, L a distância entre os roletes, b é a
largura e h a altura da amostra (9).
O objetivo desse trabalho foi analisar o comportamento mecânico do concreto
refratário em estudo em função do tempo de sinterização, relacionando o tempo de
tratamento térmico com as variações dos valores obtidos dos módulos elástico e de
ruptura, uma vez que o mesmo contém agregados de andaluzita que sofrem
transformações específicas em determinadas condições de tratamento térmico.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para obtenção das amostras foi utilizado concreto refratário, fornecido pela
IBAR, e água destilada na proporção de 5,5%m/m. A Tabela 1 mostra a composição
química típica desse concreto fornecida pela IBAR.
Tabela 1: Composição química típica do concreto
Composto

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

% Nominal

35,0

62,0

0,5

1,2

O refratário utilizado já vem com as matérias-primas pré-misturadas, no qual
foi adicionado água para produção do concreto com propriedades reológicas
adequadas para a moldagem. O refratário previamente pesado foi colocado em uma
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argamassadeira planetária de laboratório com capacidade nominal de 5 litros, sendo
homogeneizado a seco por três minutos e a úmido por um minuto a 60 rpm, tendo
permanecido mais dois minutos a 120 rpm. A mistura foi vertida em um molde de
aço inoxidável em mesa vibratória, pois a vibração durante a moldagem auxilia na
acomodação da massa no molde e melhora as condições de liberação do ar
aprisionado no interior da amostra. Em cada moldagem foram obtidas cinco barras
com dimensões de (25 x 25 x 150) mm cada uma.
Após moldagem todas as amostras permaneceram em temperatura ambiente
por 24 horas e, após desmoldadas mais 24 horas, totalizando 48 horas de cura. A
secagem foi por 24 horas a 110oC em estufa com tiragem mecânica de ar para
posterior sinterização. Os corpos de prova foram sinterizados a 1450º C por 0 h, 1 h,
2,5 h e 10 h, com taxas de aquecimento e resfriamento de 2°C/min, a fim de verificar
o tempo necessário para a estabilização térmica do refratário, em que não houvesse
mais reações significativas no material que influenciariam em suas propriedades
mecânicas.
As amostras, após sinterização, tiveram a superfície livre de moldagem
retificadas, a fim de que as mesmas tivessem um perfeito alinhamento no
equipamento de medida de módulo elástico por ressonância de barras. Essa técnica
consiste na passagem de uma vibração mecânica pela amostra através de um
transdutor piezelétrico. A vibração é sentida no outro transdutor e transformada em
sinal elétrico, transmitida para o programa computacional que registra os picos de
ressonância, e de modo iterativo calcula o módulo elástico. O sistema utilizado foi da
ATCP, modelo ME-C1198-91, obedecendo à norma ASTM C1198-91 e a faixa de
freqüência adotada na varredura foi de 1 a 32 kHz.
Após realização das medidas dos módulos elásticos, as amostras foram
submetidas ao ensaio de flexão em três pontos, segundo a norma C133-94 da
ASTM. Esse ensaio foi realizado em uma Máquina de Ensaios Universal, servohidráulica - MTS, modelo 810.23M, com célula de carga de 5 kN, com taxa de
carregamento de 12,9 N/s aplicada na amostra. O diâmetro dos cilindros do
dispositivo foi de 5 mm, e a distância entre estes de 125 mm.
Para análise das fases presentes nas amostras e avaliação da evolução da
reação de mulitização da andaluzita, foi utilizado um difratometro de raios X
Shimadzu, modelo Lab X XRD-600, utilizando a radiação Cu-Kα, com intervalo
angular de 10 a 90º e passo de 0,05º/min. Para análise de microestrutura, as
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amostras foram lixadas e polidas com suspensão de diamante até 1 µm e recobertas
com um filme fino de ouro, e observadas em microscópio eletrônico de varredura,
MEV, da LEO, modelo 1450 VP, no modo elétrons retro-espalhados.
Os resultados obtidos para os módulos de ruptura e elástico para as amostras
sinterizadas a 1450ºC por 0 h, 2,5 h e 10 horas serão comparados com os
resultados obtidos nas amostras sinterizadas a 1450ºC por 5 h(10,11), trabalho que
também foi publicado no 54º Congresso Brasileiro de Cerâmica, pelo mesmo grupo
de pesquisa .
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na Figura 2 são apresentados, respectivamente, os difratogramas de raios X
das amostras sinterizadas a 1450ºC por 0, 1, 2,5 e 10 horas.
A partir da análise dos difratogramas é possível afirmar que ocorreu
transformação de fase com o aumento do tempo de sinterização do concreto. A
transformação da andaluzita em mulita ocorre a partir de 1280ºC, por isso logo nas
primeiras horas de tratamento térmico a 1450ºC é possível notar as reações de
mulitização, devido à diminuição da intensidade dos picos de andaluzita, e ao
aumento dos de mulita, que já se faziam presentes devido aos agregados
adicionados inicialmente. Nas amostras sinterizadas por 10 horas, poucos picos de
andaluzita foram observados, mostrando que nem toda a andaluzita foi convertida
em mulita podendo ainda haver reações de mulitização, mas não sendo muito
significativas para as mudanças das propriedades mecânicas estudadas devido à
pouca andaluzita restante para que ocorram reações de mulitização. Também foi
possível observar também o surgimento de quartzo no material já nas primeiras
horas de sinterização, havendo diminuição da intensidade dos picos indexados com
o aumento do tempo de sinterização, confirmando a transformação da andaluzita.
Na Figura 3 são apresentadas, respectivamente, as micrografias das
amostras sinterizadas à 1450ºC por 0, 1, 2,5 e 10 horas com a ampliação de 500
vezes.
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Figura 2–Difratogramas de raios X das amostras sinterizadas a 1450ºC por 0 h,
1 h, 2,5 h e 10 h .
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a)

b)

c)

d)

Figura 3- Micrografias das amostras sinterizadas a 1450ºC por a) 0 h, b) 1 h, c) 2,5 h
e d) 10 h.
A partir da análise das micrografias com a mesma ampliação, observa-se que
há a formação de uma fase vítrea no material, que preenche trincas e poros
existentes na sua microestrutura e que para tempos mais longos há maior formação
dessa fase líquida. Para amostras com tempo de tratamento térmico de 10 horas,
observa-se a mulita formada a partir da andaluzita, com seguinte formação da fase
vítrea.
Na Figura 4 abaixo é mostrado a micrografia da amostra sinterizada a 1450ºC
por 5 horas, observa-se a formação de mulita a partir da andaluzita, melhorando as
propriedades mecânicas do material e a formação do quartzo proveniente da
decomposição térmica da andaluzita.
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Si
M

Figura 4 - Micrografia da amostra sinterizada a 1450ºC por 5 h, com análises
composicionais via EDS, sendo M, mulita, e Si, sílica (11).
As Figuras 5 e 6 mostram a relação do tempo de sinterização das amostras
com os módulos elástico e de ruptura. Os resultados obtidos nos módulos elástico e
de ruptura foram comparados com os resultados obtidos para o concreto estudado
sinterizado a 1450ºC por 5 horas, de acordo com o trabalho publicado pelo mesmo
grupo de pesquisa (10,11).
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Figura 5 - Variação do tempo de sinterização das amostras com o módulo elástico.

1568

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

Módulo de ruptura (MPa)

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

Tempo de sinterização (horas)
Figura 6 - Variação do tempo de sinterização das amostras com o módulo de
ruptura.
Os valores obtidos de módulo elástico crescem continuamente até 5 horas de
tratamento térmico, estabilizando até 10 horas. Na primeira hora houve aumento de
46% e ao final do tratamento térmico, após as 10 horas, aumento de
aproximadamente 110%.
Nas primeiras 5 horas de tratamento térmico houve um maior aumento relativo
no ganho na rigidez e resistência mecânica, de aproximadamente 63% no valor do
módulo de ruptura desse concreto a temperatura ambiente. Nas horas seguintes de
tratamento térmico os valores de MOR se estabilizaram, indicando que nas primeiras
5 horas de tratamento a reação de mulitização da andaluzita é suficiente para ganho
de resistência mecânica do refratário.
Acredita-se que o aumento dos valores obtidos para o módulo de ruptura
tiveram um menor aumento relativo devido à uma maior sensibilidade desta
propriedade com a mudança da microestrutura do refratário com o aumento do
tempo de tratamento térmico, criando fases, além da mulita, que fragilizam o
material. Já o módulo elástico mostrou um maior aumento relativo devido a maior
coesão dos átomos com o aumento do tempo de sinterização, diminuindo a
concentração de poros do material, contribuindo para o aumento desta propriedade.
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CONCLUSÃO
O tempo de sinterização influenciou nas mudanças das propriedades
mecânicas do concreto refratário, com o surgimento de outras fases no material,
como a reação de mulitização da andaluzita.
Houve aumento de 110% nos valores do módulo elástico ao longo do tempo
de tratamento térmico, porém com estabilização a partir de 5 horas, indicando este
tempo como o melhor tratamento para a melhora dessa propriedade mecânica.
Porém, não houve mudanças significativas nos valores do módulo de ruptura do
concreto refratário em tempos superiores a 5 horas de tratamento térmico,
estabilizando o aumento em aproximadamente 63% indicando que a reação de
mulitização da andaluzita nas primeiras horas é suficiente para ganho nas
propriedades mecânicas do concreto refratário.
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EFFECT OF TIME OF SINTERING OF A CASTABLE WITH ANDALUSITE
AGGREGATES IN THE RUPTURE MODULUS AND ELASTIC MODULUS

ABSTRACT
The studied castable contain andalusite aggregates, and when sintered in
temperatures above 1280ºC, transformed into mullite improving the properties of
concrete due to its low expansion and thermal conductivity, creep resistance and
thermal shock. The refractory was homogenized in a mixer with 5.5% m/m of water
and poured into a metal mold resulting in prismatic bars. After curing for 48 hours,
were sintered at 1450 ° C for 0 h, 1 h, 2.5 h and 10 h with heating and cooling rates
of 2 ° C / min. The results of elastic modules were, respectively, in GPa: 25.75±1.75,
37.79±0.36, 39.03±1.97 and 54.47±4.01, and rupture, MPa: 8.40±0.78, 11.94±0.68,
10.91±0.91 and 11,34±1.16, showing the increase in elastic modulus for longer times
and for times exceeding one hour, no significant changes in results of the modulus of
rupture , stabilizing the change of this refractory´s properties after the first hour of
sintering.

Keywords: Refractory, andalusite, Sintering, Modulus of Rupture, Modulus of
elasticity
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