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RESUMO
Silva, J.M.V.B.S. Metalização mecânica de ZrO2 com Ti para brasagem ZrO2/Aço com
ligas de adição sem metal ativo. 2011.
Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011.

As
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metal/cerâmicas
na

última

utilizando

década,

em

zircônia
virtude

têm
da

dominado
alta

as

resistência

mecânica e tenacidade à fratura da zircônia, especialmente em temperaturas
abaixo

de

300

°C.

Destaca-se

também

a

boa

condutividade

iônica

em

temperaturas elevadas deste componente. No presente trabalho, estudou-se as uniões
entre ZrO2 Y-TZP e ZrO2 Mg-PSZ com o aço inox austenítico 304. Estas junções foram
produzidas por brasagem a alto-vácuo após a metalização mecânica com Ti utilizandose ligas de adição compostas por Ag-Cu e Ag-Cu-Ni. Avaliou-se a influência da
metalização, bem como a afinidade entre os diversos grupos (cerâmica / liga de adição)
com o intuito de se conseguir a melhor união metal/cerâmica. A avaliação das uniões e
interfaces, bem como a caracterização dos materiais de base foi feita com recurso de
diversas técnicas, tais como: difração de raios-x, ensaios de estanqueidade, flexão em 3pontos e microscopia eletrônica de varredura com microanálise por espectroscopia de
energia dispersiva de raios-x. A análise microestrutural revelou ligações físicas e
químicas na interface metal/cerâmica, proporcionando boa estanqueidade e tensão de
ruptura e, consequentemente, uma boa união em todas as amostras brasadas. Foram
observadas zonas de precipitação e camadas de reação com características eutéticas
entre o aço e o metal de adição.

Palavras-chave: brasagem, zircônia, metalização mecânica e união metal/cerâmica.

ABSTRACT

Silva, J.M.V.B.S. Mechanical metallization of ZrO2 with Ti to brazing ZrO2/Steel with
non-active filler alloys. 2011.
Thesis (doctorate) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011.

Metal/ceramic interfaces using zirconia have dominated the industrial
applications in the last decade, due to the high mechanical strength and fracture
toughness of zirconia, especially at temperatures below 300 ºC. Also noteworthy is the
good ionic conductivity in high temperatures of this component. In this work joining
between ZrO2 Y-TZP and ZrO2 Mg-PSZ with austenitic stainless steel was studied.
These joints were brazed at high-vacuum after mechanical metallization with Ti using
filler alloys composed by Ag-Cu and Ag-Cu-Ni. The influence of the metallization, and
the affinity between the different groups (ceramic / filler alloys) was evaluated, in order
to achieve strong metal/ceramic joints. Evaluation of joints and interfaces, also the
characterization of base materials was implemented using various techniques, such as:
x-ray diffraction, leak test, three-point flexural test and scanning electron microscopy
with chemical analysis. The microstructural analysis revealed physical and chemical
bonds in the metal/ceramic interfaces, providing superior leak proof joints and stress
cracking, in order to a good joint in all brazed samples. Precipitation zones and reaction
layers with eutetic characteristics were observed between the steel and the filler metal.

Key-words: brazing, zirconia, mechanical metallization and metal/ceramic joining.

15

1 INTRODUÇÃO

Depois da Idade da Pedra, do Bronze, do Ferro e, já no mundo contemporâneo dos Plásticos, o homem mergulha na criação de novos materiais que prometem
revolucionar desde os objetos mais comuns do cotidiano, até os sofisticados
equipamentos usados nas indústrias de alta precisão: as cerâmicas.1
As cerâmicas avançadas são materiais relativamente novos que, lentamente, mas
continuamente têm sido utilizados em um número crescente de aplicações,
especialmente como materiais estruturais.2,3,4
Dentre as cerâmicas, podem-se destacar os óxidos no que diz respeito às
aplicações industriais. Embora seja a alumina a cerâmica estrutural mais comumente
utilizada, outro óxido que vem ganhando importância no cenário industrial é a zircônia.
Esta cerâmica apresenta alta resistência e tenacidade à fratura, especialmente em
temperaturas abaixo de 300 °C, possuindo também uma boa condutividade iônica em
temperaturas elevadas. Por estas razões, a zircônia pode ser encontrada em aplicações
da engenharia que vão desde ferramentas de corte e usinagem, até sensores de oxigênio
e células combustível.5,6,7
Um outro fator que colabora para o desenvolvimento contínuo desses materiais é
o aumento na demanda das junções cerâmicas e metal/cerâmicas para produção de
componentes híbridos com interfaces confiáveis e melhores propriedades mecânicas.6
Desta forma, o interesse por métodos de junção metal/cerâmica tem crescido
gradativamente ao longo dos anos. Novos métodos de união e aprimoramento daqueles
convencionais têm sido estudados com o intuito de se produzirem juntas com alta
confiabilidade e interfaces capazes de suportar altas temperaturas de trabalho. Porém, a
otimização destas técnicas de união requerem um bom conhecimento das propriedades
físico-químicas e mecânicas dos materiais envolvidos.3,5
Com estes processos é possível a obtenção de componentes com geometria
complexa a partir de componentes simples, aliando-se as propriedades desejadas dos
cerâmicos com a dos metais. A filosofia da junção metal/cerâmica consiste em se
produzir uma peça na qual o componente cerâmico é utilizado apenas na região em que
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se necessita das propriedades intrínsecas da cerâmica, ficando o componente metálico
responsável pela tenacidade e complexidade geométrica funcional.7,8,9
Existe ainda uma gama de aplicações para estes tipos de materiais híbridos não
citadas anteriormente, tais como: componentes eletrônicos, rotores de motores de avião
e implantes biomédicos (Figura 01).10,11,12
Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e no Brasil já se encontram à venda
facas e tesouras de zircônia com propriedades superiores às dos metais, tais como peso,
resistência e corte.

Figura 01: Aplicações para componentes metal/cerâmicos.
Como a maioria das cerâmicas, a zircônia também possui limitações quanto à
fabricação de componentes de geometrias grandes ou complexas, seja pela dificuldade
de execução ou pelo custo bastante elevado. Porém, através das junções supracitadas é
possível superar essas desvantagens. Desta forma, essas técnicas de uniões de materiais
diferentes têm sido consideradas essenciais para a futura comercialização de todas as
cerâmicas, incluindo a zircônia.9,13
Essas uniões podem ser classificadas em três tipos:
•

Junção Mecânica

•

Junção Indireta

•

Junção Direta

Silva, João Moreno Vilas Boas de Souza
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A união mecânica pode ser por parafusos, por encaixe ou por braçadeira; a
junção indireta pode ser adesiva ou por brasagem; já a direta pode ser por difusão no
estado sólido ou soldagem por atrito.2
A brasagem foi definida como um processo de união de materiais que ocorre em
uma temperatura superior à 450 °C, utilizando-se metais ou ligas de adição que fluem
por forças capilares nos quais a temperatura de fusão é mais baixa que a temperatura
solidus dos materiais de base. Desta forma, estes elementos de adição devem aderir à
superfície dos materiais de base.14
Esta técnica destaca-se pela boa resistência mecânica, alta temperatura de
trabalho, excelente condutividade térmica e elétrica da união, além da simplicidade
operacional. Este processo pode ser obtido de duas formas diferentes: brasagem direta,
que pode ser subdividida em não-ativa e ativa, sendo esta última realizada com ligas de
adição que contêm elementos ativos como o titânio; e brasagem indireta, onde a
superfície cerâmica é metalizada antes da brasagem com ligas de adição
convencionais.15,16
No que diz respeito à brasagem indireta, diversas técnicas de metalização de
cerâmicas têm sido constantemente desenvolvidas, sendo responsáveis por enorme
impulso nesse tipo de processo nas últimas décadas. Dentre as técnicas de metalização
mais comumente utilizadas podemos citar a deposição à laser, deposição física de vapor
(PVD), deposição química de vapor (CVD), deposição por plasma pulsado de alta
densidade (PHEDP) e pelo métodos Molten Salt e Mo-Mn. No entanto, estes processos
têm a desvantagem de possuírem maior custo e dificuldade se comparados à
metalização mecânica.17,18,19
A metalização mecânica de cerâmicas óxidas é um método patenteado pelo
Forschungszentrum Jülich, na Alemanha, e consiste em se revestir, por atrito, a
superfície cerâmica com um filme metálico de titânio. Este método apresenta como
principais vantagens o fato do processo ocorrer na temperatura ambiente e em uma
única etapa, sem a utilização de equipamentos e máquinas especiais; não liberar
resíduos nocivos ao meio ambiente; ser de fácil automatização e pela sua simplicidade
ter vantagens econômicas para pequenos e grandes lotes.8
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Esta técnica está em desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuos. Diversos
autores vêm estudando a utilização da técnica de metalização mecânica com titânio em
brasagem de uniões metal/cerâmicas com ligas de adição não-ativas.20,21,22
Nascimento et al. (2007), estudaram a microestrutura das interfaces resultantes
da brasagem indireta da alumina metalizada mecanicamente com Fe-Ni-Co. A brasagem
foi realizada sob alto vácuo (mbar 3,0 x 10-5) utilizando ligas de adição comerciais
como Ag–Cu, Ag–Cu–Pd e Au–Ni.20
Bagnato et al. (2009), depositaram filmes de Ti mecanicamente sobre substratos
cerâmicos para brasagem metal/cerâmica. Neste estudo, houve a substituição de uma
liga Fe-Ni-Co utilizada no processo, por titânio, em componentes do estudo da órbita do
feixe de elétrons em aceleradores de partículas. Assim, amostras de alumina foram 99%
metalizadas com Ti metálico em várias condições de tempo e temperatura, visando o
estudo da morfologia da camada e aderência da mesma.21
Pimenta et al. (2009), analisaram a microestrutura da interface das junções
metal/cerâmicas com zircônia estabilizadas com ítria (Y-TZP) e magnésia (Mg-PSZ) e
metal, metalizadas mecanicamente com Ti. Foram utilizadas ligas de adição comerciais
Ag-Cu e Au-Ni.22
Pesquisas efetuadas na Universidade de Sheffield sobre alternativas cerâmicas
ao aço demonstraram que a zircônia é capaz de produzir ferramentas de corte mais
eficientes, juntas mais fortes e melhores instrumentos médicos do que o aço. Existe
ainda a possibilidade da união destes materiais, o que ampliaria sobremaneira o número
de aplicações destes componentes híbridos.23
A chave para o sucesso deste material em particular, está nas suas propriedades
mecânicas, já que se trata de uma cerâmica com resistência mecânica, dureza e
resistência à intempéries e corrosão química semelhantes à do aço. Ela é potencialmente
adequada para utilização em aplicações industriais e médicas. Lâminas de zircônia, por
exemplo, são muito mais afiadas e suaves do que suas correspondentes de aço, sendo
melhores para cortes de precisão e duram até 50 vezes mais.23
A justificativa deste trabalho dar-se-á devida à crescente utilização da zircônia
em inúmeras aplicações, como ferramentas de corte, bem como o aumento da aceitação
da técnica de metalização mecânica como forma de tornar o processo de brasagem
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indireta mais atrativa do que o processo de brasagem direta, que utiliza ligas de adição
com metais ativos.
O presente trabalho tem por objetivo geral estudar as uniões entre ZrO2 Y-TZP e
ZrO2 Mg-PSZ (metalizadas mecanicamente com Ti) e o aço inox austenítico 304, dando
ênfase nas características microestruturais e comportamento mecânico, de forma a
ampliar o campo de utilização de componentes com a presença de uniões metalcerâmicas. Pretende-se encontrar as condições adequadas de brasagem para que as
juntas dos materiais supracitados apresentem alta resistência à fratura, bem como
possuam sua união completamente estanque.
Assim, este trabalho possui os seguintes objetivos específicos:
 Estudar a metalização mecânica nas amostras de zircônia estabilizadas
com ítria e parcialmente estabilizada com magnésia, a partir dos
parâmetros presentes na literatura, de modo a depositar na superfície
cerâmica, filmes de titânio homogêneos o suficiente para permitir a
brasagem sem a presença de metal ativo na liga de adição;
 Avaliar a estanqueidade das uniões, após o processo de brasagem;
 Avaliar a resistência mecânica das junções através do ensaio de flexão
em três pontos;
 Analisar a microestrutura das interfaces formadas pelos conjuntos
metal/cerâmicos brasados através do MEV e EDS;
 Estudar a influência do Ni na liga de adição na microestrutura e
propriedades mecânicas das uniões.
Para um melhor entendimento, dividiu-se esta tese em outros 4 capítulos. O
segundo capítulo aborda uma revisão de literatura sobre conceitos das principais
cerâmicas, junções metal/cerâmica, brasagem, molhamento, ligas de adição e
metalização. O terceiro capítulo discorre sobre as etapas necessárias para a confecção
das amostras, da brasagem, dos ensaios de estanqueidade e flexão em 3-pontos, bem
como da análise microestrutural das juntas brasadas. O quarto capítulo trata dos
resultados e discussões baseados na metodologia utilizada e, por fim, no quinto capítulo
têm-se conclusões sobre toda a pesquisa realizada.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 PROCESSOS DE UNIÃO
Por volta de 1500 AC, o cobre e o bronze abriam espaço para o início da
fabricação de inúmeras peças e artefatos de outro material: o ferro. O ferro era
produzido por redução direta e conformado em blocos que pesavam poucos quilos
através do martelamento. Quando se faziam necessárias peças com maiores dimensões,
esses blocos eram soldados por forjamento. O forjamento consistia em aquecer o
material ao rubro, colocando-se areia entre as peças para limpar impurezas e
martelando-se até a soldagem. A cidade de Nova Delhi, na Índia, possui um pilar com
cerca de sete metros de altura e um peso superior a cinco toneladas que data da época da
utilização desse processo de soldagem.24
Coube à Nikolas Bernados e Stanislav Olszewsky, em 1885, desenvolver a
primeira patente de um processo de soldagem. Este processo baseava-se em um arco
elétrico estabelecido entre um eletrodo de carvão e a peça a ser soldada (Figura 02).24

Figura 02: Sistema para soldagem a arco com eletrodo de carvão de acordo com a
patente de Bernados.24
No dias de hoje, diversos produtos utilizados no cotidiano são conformados por
dois ou mais componentes individuais. Grande parte destes produtos requer uniões
permanentes entre uma multiplicidade de materiais completamente distintos e suas
possíveis combinações, tais como metais, plásticos, madeira, vidros ou cerâmicas.25,26
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Pode-se definir junção como sendo toda ligação permanente ou colocação em
contato de duas ou mais peças com uma determinada forma geométrica, ou até mesmo
de peças com material sem forma definida; em um processo no qual a composição local
é alterada favorecendo a formação de ligações químicas, e/ou físicas e/ou mecânica.26,27
Os processos de junção de materiais têm aplicações que vão desde componentes
em indústrias de grandes produtos (aeronáutica, aeroespacial, automobilística, naval e
ferroviária), até aplicações em indústrias que fabricam produtos de dimensões
reduzidas, como na área biomédica ou eletrônica.28,4
A evolução desses processos tem permitido a utilização de cerâmicas em
conjunto com metais na fabricação de diversos componentes híbridos. Novos métodos
de união têm sido estudados, com o intuito de produzirem juntas com alta
confiabilidade e interfaces capazes de suportar altas temperaturas de trabalho, com o
mínimo de tensões residuais.3,8
Esses processos de união podem ser tanto diretos, através de soldagem e
brasagem, quanto sob a ação de elementos adicionais de fixação e junção, como
parafusos, rebites e anéis de cravação.26
Para dar seguimento a uma análise mais aprofundada entre uniões
metal/cerâmica, faz-se necessária uma rápida revisão dos principais tipos de cerâmica,
em especial a zircônia, objeto de estudo deste trabalho.

2.1.1 MATERIAIS CERÂMICOS

Os cerâmicos são compostos refratários e policristalinos, usualmente
inorgânicos, onde se incluem: silicatos, óxidos metálicos, carbetos, hidratos e sulfetos.
Diferentes de metais e polímeros, os materiais cerâmicos são muito difíceis de
conformar plasticamente devido ao seu caráter atômico direcional e à pequena
quantidade de seus sistemas de deslizamento. Este tipo de união atômica faz com que os
cerâmicos sejam materiais pouco dúcteis, com deformação quase zero à temperatura
ambiente, altas temperaturas de fusão e baixa condutividade elétrica e térmica.29,30,31
Como respostas para suas naturezas predominantemente covalentes, cerâmicas
avançadas são materiais leves e duros capazes de resistir à abrasão severa e manutenção
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em materiais químicos inertes em temperaturas elevadas. Desta forma, essas cerâmicas
podem reduzir o peso e aumentar a temperatura operacional de máquinas de combustão
e turbinas, melhorando assim a eficiência termodinâmica para conversão de energia.10,11
Por suas propriedades especiais, como baixa densidade, alta robustez e excelente
resistência a temperaturas elevadas, desgaste e corrosão, as cerâmicas avançadas têm
um potencial significativo para as mais diversas aplicações industriais, aeroespaciais e
metalúrgicas. No entanto, em muitos casos, as diferentes partes da cerâmica devem estar
ligadas por cerâmica/cerâmica, unindo tecnologias para fabricar geometrias complexas
ou maiores dimensões.32,33,34
Park et al. (2002) afirmaram que as cerâmicas têm uma resistência maior quando
submetidas a esforços compressivos do que em esforços de tensão. Além disso, outras
propriedades cerâmicas como condutividade e resistência, não são comparáveis à dos
metais. Em tais casos, a cerâmica pode ser associada a metais para obter componentes
úteis e estáveis. Por isso, o resultado das aplicações de cerâmicas estruturais no futuro,
depende diretamente da tecnologia de união cerâmica/cerâmica e cerâmica/metal
empregada. Em geral, até agora, as junções cerâmica/cerâmica e cerâmica/metal, têm
sido realizadas por meio de uma camada metálica intermediária, seja por brasagem ou
por difusão adesiva.34
Há até pouco tempo atrás, o uso das cerâmicas era limitado devido a sua
fragilidade, susceptibilidade à nucleação de micro-trincas, baixa resistência à tração e
baixa resistência ao impacto. No entanto, nas últimas décadas, técnicas inovadoras de
fabricação têm produzido materiais de alta tecnologia e alto desempenho. Onde as
cerâmicas e os seus compostos têm sido utilizados como suplementos ou reposições de
partes do corpo humano, especialmente no tecido ósseo, denominando-se esta
classificação como biocerâmicas.35
Cerâmicas estruturais avançadas incluem principalmente óxidos, carbetos,
nitretos e seus compósitos cerâmicos. Óxidos, em particular alumina e zircônia,
dominam as aplicações industriais de cerâmicas avançadas.13
A alumina é de suma importância no setor industrial devido à suas propriedades
abrangentes, como isolamento eletrônico e alta resistência ao calor, ao desgaste e à
corrosão.36
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Porém, comparada à alumina, a zircônia exibe melhores propriedades mecânicas
como resistência e tenacidade à fratura e estabilidade química. Por estas razões, a
zircônia pode ser aplicada em trefilação, cortadeiras, ferramentas de usinagem e células
combustíveis.13
Além das cerâmicas supracitadas, podemos citar também o nitreto de silício.
Esta cerâmica é atraente à engenharia devido à sua alta resistência e tenacidade, boas
propriedades térmicas e resistência química a temperaturas elevadas. É possível
encontrar o Si3N4 sendo utilizado em uma variedade de aplicações, incluindo velas,
pistões e cabeçotes em motores de automóveis.37
Porém, apesar de sua utilidade para fins estruturais, o nitreto de silício é uma das
cerâmicas mais difíceis de unir com materiais metálicos. Esta dificuldade se origina de
seu baixo coeficiente de expansão térmica, mesmo se comparado com outras cerâmicas
utilizadas na engenharia.2
Uma empresa de motores trabalhou em parceria com uma fábrica de cerâmica,
ambas japonesas, conseguindo desenvolver com sucesso um turbo-compressor de
nitreto de silício, unindo uma lâmina de nitreto de silício com eixo de metal.38
Existe ainda o carbeto de silício (SiC), que é uma cerâmica dura, um material
química e termicamente estável, com boa condução térmica, a qual dificulta seu
processamento.17
Já os compósitos de matriz cerâmica (CMC) estão entre os materiais avançados
que têm sido identificados como materiais essenciais para melhorar a thrust-to-weight
(relação entre peso e empuxo) de motores de aeronaves de alta performance. CMCs são
cada vez mais considerados pelos projetistas de turbinas à gás nos EUA, Europa e Japão
tanto em componentes estáticos como em componentes desenvolvidos para rotação.11,39

2.1.1.1 ZIRCÔNIA

A zircônia, também chamada de “aço cerâmico”, é um dióxido cristalino de
zircônio. Suas propriedades mecânicas são muito semelhantes às dos metais e sua cor é
parecida com a cor do dente.30,31,40
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A ZrO2 é considerada hoje um dos mais importantes materiais cerâmicos em
tecnologia moderna. Tem uma vasta gama de aplicações industriais devido à excelente
combinação de alta resistência à flexão e boa tenacidade à fratura, juntamente com sua
estabilidade em alta temperatura e constante dielétrica ideal. É utilizada para
revestimentos metálicos, como material refratário em isolamento, abrasivos, vernizes e
esmaltes, como material de suporte para a catálise e, devido sua condutividade iônica,
também é aplicado em sensores de gás, bombas oxigênio para regulação de pressão e
células combustíveis em altas temperaturas.41,42
A zircônia apresenta três estados polimórficos bem definidos: monoclínica,
tetragonal e cúbica. A zircônia pura é monoclínica (m-ZrO2) e ocorre à temperatura e
pressão ambientes. Com o aumento da temperatura o material transforma em tetragonal
(t-ZrO2), a partir de 1170 °C e, em seguida, acontece a transformação em uma estrutura
cúbica (c-ZrO2) a partir cerca de 2370 °C e temperatura de fusão a 2716 °C.30,31,43
À temperatura ambiente, a estrutura monocíclica é a fase estável. Após o
resfriamento, a partir do ponto de fusão, a zircônia mostra dois tipos de transformação
de fase sólido-sólido, denominadas cúbica-tetragonal (c-t) e tetragonal-monocíclica (tm). A transformação t-m ocorre com a expansão volumétrica e uma deformação de
cisalhamento paralela ao plano basal da t-ZrO2. Estas duas características podem ser
utilizadas para aumentar tanto a resistência, quanto a tenacidade da zircônia. Na
verdade, ZrO2 possui várias propriedades notáveis que estão intimamente relacionadas
com a transformação de fase t-m, como por exemplo, a mudança de volume a tensão de
cisalhamento desenvolvida pela transformação t-m de partículas tetragonais
metaestáveis agindo contra a abertura da trinca, e portanto, aumentando a resistência da
cerâmica à propagação da mesma. Este mecanismo aumenta significativamente a
confiabilidade e vida útil de materiais derivados da ZrO2 e eleva a tenacidade à fratura
da zircônia tetragonal.44,45,46,47
Os níveis de transformação da zircônia são limitados pela expansão e retração
dos corpos, semelhantes à transformação martensítica na têmpera dos aços. As
mudanças volumétricas (na zircônia em sua forma pura há retração no aquecimento e
expansão no resfriamento, c→t aproximadamente 2,31%; t→m aproximadamente 4,5%)
inviabilizam a fabricação de corpos de zircônia pura monoclínica, devido às tensões
induzidas na estrutura do material e subseqüente trincamento espontâneo oriundos de tal
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transformação durante o resfriamento a partir da temperatura de sinterização (13001500ºC) (Figura 03).45

Figura 03: Estrutura atômica (superior) e unidades de coordenação de Zr para O
(inferior) para os três polimorfos à baixa pressão de ZrO2; cúbico (esquerda), tetragonal
(meio) e monocíclico (direta). Os grandes círculos escuros denotam átomos de O,
pequenos círculos claros, Zr.45

As propriedades destes compostos cerâmicos são essencialmente homogêneas,
principalmente no que se refere ao tamanho de grãos, o qual controla a temperatura MS
(temperatura de início de transformação martensítica) e facilita a transformação e,
consequentemente, o efeito de tenacidade. Quanto mais próximo de Ms é a temperatura
de ensaio, menos estáveis são os grãos “t” e maior é o incremento de tenacidade. À
medida que os grãos se tornam menores que o tamanho crítico, menor a resistência e
tenacidade da cerâmica. O fato se deve, presumivelmente, ao que se denomina "overstabilization" dos grãos, ocasionando trincamentos e eliminando a transformação de
t→m.48
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Outra abordagem para estabilizar as fases de alta temperatura em temperatura
ambiente, consiste em reduzir o tamanho do cristal para uns poucos nanômetros. Várias
diferentes estratégias têm sido propostas para produção de ZrO2 nanocristalina. A
investigação estrutural de nanocristalinos tem provado que seu arranjo local é
semelhante à zircônia monocíclica, mas os nanocristais mostram um tipo tetragonal ou
cúbico ordenando a distâncias em escala nanométrica. Estes estudos destacam a
importância de deformações estruturais pontuais nos processos de estabilização de cZrO2 e t-ZrO2 à uma temperatura ambiente.45
Aplicações industriais de zircônia não estão restritas apenas a óxidos. O
desempenho de componentes cerâmicos em muitas aplicações estruturais e funcionais,
melhoram se a cerâmica é combinada com metais e ligas. Por um lado, isso permite
explorar melhor as propriedades de ambos os materiais; por outro, aplicações
específicas requerem materiais com propriedades adaptadas que podem ser obtidas
apenas por combinação de dois ou mais componentes de naturezas diferentes, cujas
propriedades individuais podem diferir do sistema montado.45
Normalmente a cerâmica é revestida com outros materiais, tais como plástico,
um semicondutor ou um metal. Porém, em aplicações tecnológicas interessantes, a
zircônia é apenas um dos componentes de um sistema heterogêneo, como no caso de
“cermets”, matrizes cerâmicas contendo partículas metálicas. Este cenário tem
aumentado nos últimos anos a demanda por uniões confiáveis entre zircônia e materiais
de diferentes naturezas. Em particular, interfaces metal-zircônia desempenham um
papel importante em uma extraordinária variedade de aplicações industriais e
tecnológicas em uma grande diversidade de áreas.44,45
Durante o resfriamento, após o tratamento térmico, as tensões induzidas podem
ser suficientes para trincar a zircônia. No entanto, a adição de certos óxidos como ítria
(Y2O3) e magnésia (MgO) permitem que esta cerâmica possa ser resfriada
à temperatura ambiente. Esses materiais são denominados zircônias estabilizadas.13
A cerâmica de zircônia tetragonal policristalina estabilizada com ítria (Y-TZP) é
sinterizada a um temperatura próxima aos 1500 °C, apresenta tamanho de grão da
ordem de alguns micrômetros, possuiuma porosidade baixíssima, elevada resistência à
flexão (até ~1 GPa), tenacidade à fratura (~10 MPa.m1/2), dureza (~14 GPa).49
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Por isso,cerâmicas de Y-TZP são usadas em aplicações sujeitas a altas tensões
mecânicas e que necessitam de alta confiabilidade. Entretanto, estas cerâmicas podem
apresentar um alta degradação em atmosferas secas e úmidas em uma faixa de
temperatura entre 65 e 500 °C devido à desestabilização da fase tetragonal para
monoclínica.49
A zircônia estabilizada com ítria é, ainda, conhecida como condutor de íons de
oxigênio à temperaturas elevadas e é utilizada em células combustível de óxido sólido e
os sensores de oxigênio.44
Desde que a zircônia estabilizada com ítria passou a ser utilizada com eletrodos
em altas temperaturas, é necessário que a YSZ tenha quase o mesmo coeficiente de
expansão térmica dos eletrodos utilizados sob a oscilação de temperatura inferida.44
A zircônia na forma pura tem uma estrutura monoclínica e dopada a cerca de 2%
de Y2O3, permite a estabilidade das fases tetragonal - cúbica.44
Segundo análises do diagrama de fases da ZrO2 Y-TZP, pode-se observar a
diminuição da temperatura na transformação tetragonal para monoclínica com o
acréscimo na concentração de ítria; fenômeno este que não ocorre na ZrO2 Mg-PSZ.50,51
Desta forma, a sinterização pode ocorrer em temperaturas mais baixas, formando
grãos menores, mais finos e, consequentemente, uma cerâmica mais resistente. 50,51
Esse sistema possui uma larga faixa de tamanho de partícula crítica, no qual a
fase tetragonal permanece na temperatura ambiente.52
Segundo Pinheiro (2008), uma quantidade de 3% mol de ítria proporciona
segurança contra a instabilidade da homogeneidade química, quando uma transformação
espontânea para a forma monoclínica pode ocorrer levando-se a uma degradação das
propriedades mecânicas; enquanto uma concentração inferior a 2% parece oferecer
queda na tenacidade à fratura devido à transformação de fase tetragonal para
monoclínica (Figura 04).53
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Figura 04: Diagrama de Fases ZrO2 Y-TZP.

Tsukuma et al. (1984), mediram a expansão térmica de YSZ contendo 2 a 6% de
Y2O3 no intervalo de 100 a 1500ºC, concluindo-se que o coeficiente de expansão
térmica diminuiu à medida que a quantidade de Y2O3 aumentou.54
Entre as cerâmicas óxidas, a zircônia tetragonal policristalina (TZP) tem
excelente combinação de resistência ao desgaste, alta resistência química e à corrosão,
bem como biocompatibilidade. Essa combinação de propriedades faz da ZrO2 uma forte
candidata para diversas aplicações estruturais e biomédicas.45,55
Foi demonstrado através de experimentos que a cerâmica t-ZrO2 desenvolvida a
partir de tais misturas de pós, frequentemente possui propriedades mecânicas superiores
em comparação com aquelas desenvolvidas através de pós de 3Y-TZP, disponíveis
comercialmente.56
Garvie e Nicholson (1972), detectaram ampla extensão de aplicações na
transformação da zircônia t→m em cerâmicas, levando ao desenvolvimento de três
diferentes materiais, cada um com uma determinada terminologia.57
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Enquanto a zircônia temperada-alumina (ZTA) e a ZrO2 Mg-PSZ demonstram
ser materiais de pelo menos duas fases bem definidas com t-ZrO2 (dispersão e
precipitação, respectivamente), a ZrO2 Y-TZP é essencialmente um monofásico t-ZrO2.
A origem e os detalhes de estabilização da fase t diferem entre estas três microestruturas
temperadas; micrografias dos materiais são apresentadas na figura a seguir.43

Figura 05: Características microestruturais das três principais categorias de
transformação-têmpera da zircônia.43
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Estes materiais são os mais amplamente estudados, comercialmente importantes,
microestruturalmente complexos e, no caso da Mg-PSZ, algumas das cerâmicas mais
resistentes e tenazes.43,58
De acordo com Stevens (1986), a análise do diagrama de fases da ZrO2 Mg-PSZ
mostra que existe pouquíssima solubilidade da magnésia na zircônia monoclínica até a
transformação para zircônia tetragonal. A solubilidade da magnésia na zircônia
tetragonal aumenta lentamente com a temperatura, mas ainda é menor que 1% em 1300
°C. A solução cúbica torna-se estável a 1400 °C, com uma composição em titulo de
13% mol de magnésia (Figura 06).59

Figura 06: Diagrama de fases da ZrO2 Mg-PSZ.
Um processo fundamental na zircônia parcialmente estabilizada (PSZ) ocorre
quando a esta é temperada para o campo cúbico tetragonal e levada até a temperatura
ambiente. Assim, a fase tetragonal poderá se transformar em monoclínica, em um
processo de aumento de volume que afetará consideravelmente as propriedades
mecânicas. 53
A zircônia TZP possui grãos finos (geralmente < 0,5 µm) e é formada por até
98% de fase tetragonal metaestável em função do dopante utilizado, preferencialmente a
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ítria, seguindo-se à sinterização do material. Na fase tetragonal, pode-se observar
elevada quantidade de grãos com alta resistência e, na fase monoclínica, elevado
conteúdo de grãos com baixa resistência.60
Na zircônia em fase tetragonal há precipitação intragranular de partículas no
interior da matriz cúbica estabilizada. A estabilização envolve adição de dopante, tais
como com CaO, MgO, La2O3 e Y2O3, em concentrações inferiores do que o necessário
para a completa estabilização da c-ZrO2. De maneira intencional, esta estabilização não
é atingida nesses materiais, daí a o termo "zircônia parcialmente estabilizada" ou PSZ,
para o qual o os dopantes frequentemente acrescentados são: CA-PSZ, Mg-PSZ, YPSZ, etc.43
A zircônia também tem sido utilizada como implante de próteses para muitas
aplicações de cunho médico e odontológico. Este fato se deve, principalmente, à sua
biocompatibilidade

e

estabilidade

química;

criando

um

material

excelente,

especialmente em ambientes corrosivos. Além disso, a zircônia tem uma superfície dura
e densa, ideal para resistência ao desgaste e a danos de contato. Todos estes fatores,
fizeram da zircônia o material escolhido para utilizações e funções de alta
relevância.61,62
No entanto, a maioria das cerâmicas avançadas, incluindo a zircônia, são frágeis
e demonstram uma usinabilidade pobre, a qual cria uma dificuldade para fabricação de
componentes com formato complexo ou de grande porte. Para superar estes
inconvenientes,

faz-se

necessário

o

uso

de

junções

cerâmica/cerâmica

ou

cerâmica/metal. As técnicas para união de cerâmicas em aplicações de alta temperatura
incluem: sinterização de pós metálicos, brasagem com metal ativo, soldagem por
difusão, etc. A brasagem com metal ativo, além de ser economicamente viável a nível
industrial, é um método apropriado para junções de zircônia em termo de confiabilidade
estrutural.63,64,65
Dentre as várias técnicas propostas para as junções metal/zircônia, a brasagem
tem se destacado por ser relativamente simples. A brasagem é executada com a presença
de um metal de adição que, à temperatura de fusão, promove a ligação e o molhamento
entre dois materiais. A possibilidade de escolher e intercalar entre uma gama de
diferentes compostos de acordo com as características físico-químicas dos mesmos, tem
sido vista como uma das principais vantagens desta técnica.41
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2.1.2 JUNÇÕES METAL-CERÂMICA
Na maior parte dos casos, a união de diferentes materiais não é uma tarefa fácil.
Os átomos, moléculas ou íons das diferentes classes de materiais, como os metais e
cerâmicas, são bastante diferentes e podem ser unidos de diferentes modos. Essa união é
caracterizada por uma combinação de propriedades físico-químicas e mecânicas.27
Quando se trata de unir materiais com aspectos dissimilares, numerosos
obstáculos podem se apresentar nos seus diferentes tipos de ligações químicas, estrutura
cristalina e propriedades mecânicas, tais como módulo de elasticidade, coeficiente linear
de expansão térmica e tenacidade à fratura (Figura 07). Nesses casos, onde os materiais
apresentam naturezas distintas, o caminho para o sucesso da união metal/cerâmica é
uma tecnologia capaz de gerar interfaces que consigam acomodar os diferentes tipos de
ligações químicas (metálicas, iônicas e covalentes) do lado cerâmico, reduzindo-se desta
forma, a descontinuidade eletrônica das superfícies em questão.34,37,66

Figura 07: Propriedades mecânicas de alguns metais e cerâmicas.
A filosofia da junção metal/cerâmica consiste em se produzir uma peça na qual o
componente cerâmico é utilizado apenas na região em que se necessita das propriedades
intrínsecas da cerâmica, ficando o componente metálico responsável pela tenacidade e
complexidade geométrica funcional.8
Desde a década de 1980, um número considerável de técnicas de união para
cerâmicas estruturais como nitreto de silício, carbeto de silício, alumina e zircônia vem
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sendo desenvolvidas. Além disso, esses avanços tecnológicos, metalúrgicos e
abordagens termodinâmicas têm sido intensamente pesquisados a fim de compreender
os processos que ocorrem na interface.2,38,67
As aplicações de materiais híbridos em componentes eletrônicos, industriais e
até biomédicos têm crescido substancialmente nos últimos anos. Este número crescente
de aplicações tem feito com que os processos de união metal/cerâmica estejam sob
constante revisão. Assim, novas abordagens, bem como novos aperfeiçoamentos destas
técnicas têm sido publicados, especialmente com objetivo de reduzir os custos em
grande escala e melhorar a confiabilidade dos componentes dessas uniões.20
Seguindo esta tendência tecnológica, também tem havido um aumento
considerável no potencial e nas utilizações de certas cerâmicas em aplicações estruturais
nas quais a resistência mecânica é o requisito básico. Todavia, as limitações físicas e
econômicas para projetos que utilizem apenas cerâmicas com geometrias grandes e/ou
complexas, tornam a tecnologia de união fundamental para o sucesso de tais
aplicações.2
Porém, o projeto e desenvolvimento de tais estruturas cerâmicas requerem uma
atenção adicional, pois o surgimento de tensões de tração elevadas pode resultar no
fracasso do componente em questão.10,11
Dois fatores primordiais devem ser observados ao se estabelecer uma técnica
avançada de união entre cerâmicas e componentes metálicos.2,34
O primeiro fator a ser considerado é a força interfacial obtida através dos
processos de reação. A ligação interfacial pode ser alcançada tanto pela ligação química
quanto por arranjos na estrutura cristalina. Deve-se selecionar o processo de reação que
otimiza a força interfacial para cada combinação de componentes.2,34
Outro fator preponderante é a redução da incompatibilidade entre as taxas de
expansão térmica das cerâmicas e dos metais. Cerâmicas possuem coeficientes de
expansão térmica relativamente baixos se comparados aos metais em geral (Tabela
01).2,34
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Tabela 01: Coeficiente de expansão térmica de metais e cerâmicas.68
METAIS
Material

CERÂMICAS

Coef. Expansão

Material

Coef. Expansão

-6

Térmica (10-6/ºC)

Térmica (10 /ºC)
Titanio (Ti)

8,6

Nitreto de Silício (Si3N4)

2,9

Ferro (Fe)

11,8

Carbeto de Silício (SiC)

4,5

Níquel (Ni)

13,4

Alumina (Al2O3)

8,5

Ouro (Au)

14,2

Titânia (TiO2)

9,0

Cobre (Cu)

16,5

Zircônia (ZrO2 Mg-PSZ)

10,1

Prata (Ag)

18,9

Zircônia (ZrO2 Y-TZP)

10,4

Alumínio (Al)

23,1

---

Zinco (Zn)

30,2

---

Cerâmicas com interface de tenacidade à fratura limitadas, frequentemente
rompem sob efeitos das tensões. A chave para uma junção próspera com contrapartes
diferentes é o uso interfaces capazes de acomodar as dissimilaridades dos materiais
originadas por ligações e propriedades químicas diferentes.3,27
A diferença no coeficiente de expansão térmica e no módulo de elasticidade
entre os materiais de base resulta na geração das tensões térmicas residuais nas uniões
metal/cerâmica. Logo após a união, na fase de resfriamento, a contração dos diferentes
materiais pode ser impedida pela interface entre eles, o que consequentemente favorece
o aparecimento das tensões residuais. A amplitude e a distribuição das tensões residuais
nas uniões dependem de alguns fatores, como a geometria da junta, a diferença de
temperatura, a espessura da camada de reação, as fases formadas na interface, o módulo
de elasticidade e o coeficiente de expansão térmica dos materiais em questão (Figura
08).8,34
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Figura 08: Propagação de tensões térmicas residuais em uniões metal/cerâmica.8
Os métodos de união de metais podem ser divididos em duas categorias
principais, isto é, aqueles baseados no aparecimento de forças mecânicas macroscópicas
entre as partes a serem unidas e aqueles baseados em forças microscópicas
(interatômicas ou intermoleculares).21
Cerâmicas podem ser unidas a metais por adesivos, através de fixação mecânica,
soldagem em estado sólido e brasagem. Cada um desses processos tem o seu próprio
campo de aplicações. A brasagem, por exemplo, é bastante utilizada em dispositivos
estruturais unidos que requerem interfaces com alta resistência térmica combinada com
força mecânica.69,70
A tabela 02 apresenta uma comparação dos métodos de união.
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Tabela 02: Informações e propriedades sobre métodos de união metal/cerâmicos.2
Métodos de
união

Requisitos
Resistência
mecânica (MPa)

Temp. Max.
de serviço (K)

Estanqueidade

Custo

Adesivo

20-80

450

Fraca

Baixo

Cimentação

<10

-

Nenhuma

Baixo

Mecânico

10-50

700

Nenhuma

Baixo

Brasagem

100-300

800

Boa

Médio

Difusão

100-500

1300

Boa

Médio – Alto

Fusão

50-200

>1300

Boa

Baixo – Alto

Fricção

50-200

500

-

Baixo – Médio

Cerâmicas e metais podem ser unidos por junção mecânica, direta, ou processos
indiretos. Uma visão esquemática dos processos de junção cerâmica/metal, que podem
ser classificados didaticamente, como junção mecânica, junção indireta e junção direta,
é mostrada na figura a seguir.8,16,71

Figura 09: Processos de união metal/cerâmica.
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2.1.2.1 JUNÇÃO MECÂNICA

Devido a sua facilidade e baixo custo, as junções mecânicas têm sido
amplamente utilizadas em uma enorme gama de processos. Assim, uma variedade de
métodos de uniões mecânicas, seja através de parafusos ou braçadeiras, vem sendo
utilizados na fabricação de componentes industriais metal/cerâmicos (Figura 10).67

Figura 10: Rotor de motor com lâminas de nitreto de silício.67
Todavia, ao se utilizar esta categoria de união, deve-se observar que uma alta
concentração de tensões às vezes acompanha as junções mecânicas, e que cerâmicas são
frágeis, especialmente sob tensões de tração. Desta forma, adesivos, especialmente
aqueles que suportam tensões de tração em torno de 80 MPa, têm se tornado uma opção
bastante interessante em uniões metal/cerâmicas e, principalmente, em uniões
cerâmica/cerâmica.2
Os processos adesivos e de fixação mecânica são relativamente adequados para
aplicação de baixa temperatura. No entanto, para aplicações de alta temperatura, onde
são necessárias força e resistência à corrosão, a brasagem e, em particular, a brasagem
com metal ativos são recomendadas.13
As junções mecânicas também são utilizadas para a união de compósitos de
matriz de resina, compósitos de matriz cerâmica (CMCs) ou compósitos de carbono
com metais.33
Não menos citados na literatura, estão os acoplamentos diretos e indiretos.Seus
nomes se referem ao “uso ou não” de um material intermediário (como uma liga de
adição) para promover união física e/ou química entre as contrapartes.16
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2.1.2.2 JUNÇÃO DIRETA

A junção direta metal/cerâmica pode ser descrita como uma união na qual não
existe a necessidade da inserção de um material intermediário entre as contrapartes para
que a junta seja formada. Na junção direta, a união dar-se-á através do transporte de
cargas na interface dos materiais, o que resulta em uma ligação física, ou pela difusão
dos átomos, estabelecendo as ligações químicas.16
Os métodos de junção direta são compostos por inúmeros tipos de soldagem, tais
como: soldagem por fusão, soldagem por atrito, soldagem por difusão no estado sólido,
dentre outros.8,24
De acordo Modenesi e Marques (2000, p. 02):
Um grande número de diferentes processos utilizados na fabricação e
recuperação de peças, equipamentos e estruturas é abrangido pelo
termo “soldagem”. Classicamente, a soldagem é considerada como um
método de união, porém, muitos processos de soldagem ou variações
destes são usados para a deposição de material sobre uma superfície,
visando a recuperação de peças desgastadas ou para a formação de um
revestimento com características especiais.

Algumas definições de soldagem são:


Operação que visa obter a união de duas ou mais peças, assegurando, na
junta soldada, a continuidade de propriedades físicas, químicas e
metalúrgicas.24



Operação que visa obter a coalescência localizada produzida pelo
aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem a aplicação de
pressão e de metal de adição.14



Processo de união de materiais baseado no estabelecimento, na região de
contato entre os materiais sendo unidos, de forças de ligação química de
natureza similar às atuantes no interior dos próprios materiais.24

Soldagem por fusão pode produzir estruturas interfaciais que são estáveis em
temperaturas elevadas. No entanto, este método também traz alguns sérios
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inconvenientes, como os problemas de crescimento de grão, formação de poros, tensão
térmica e choque térmico.2
Já a soldagem por atrito é um processo de união no estado sólido, no qual a
coalescência entre as peças metálicas é obtida por aquecimento, através do atrito.72
Este método é composto por quatro etapas. Na primeira etapa, um das peças é
rotacionada em velocidade constante, enquanto a outra permanece parada. Na segunda
etapa, acontece o contato inicial entre as peças, através de forças aplicadas no sentido
axial. Este contato gera calor aquecendo as superfícies devido ao atrito. Na etapa
seguinte, ocorre a deformação plástica devido ao aumento da força axial e do
aquecimento. E por fim, na última etapa, ocorre o caldeamento e forjamento da junta
soldada (Figura 11).24,72

Figura 11: Etapas da soldagem por atrito. a) Disposição inicial. b) Contato entre as
peças. c) Deformação plástica. d) Caldeamento e forjamento da junta soldada.24,72
De acordo com Suganuma, Miyamoto e Koizumi (1988), a soldagem por atrito
foi tentada para uniões de nitreto de silício com alumínio e mostrou ter uma resistência
à tração acima de 100 MPa. No entanto, por causa da limitação do torque da junção,
apenas metais leves puderam ser utilizados a fim de evitar danos à cerâmica.2
Existem duas variações desse processo: soldagem por atrito por arraste contínuo
e por inércia. Em ambos, a solda é feita em poucos segundos, tem alta resistência e a
zona termicamente afetada é estreita. Este processo pode ser aplicado à diversos
materiais, similares ou não, como mostra a tabela 03.72
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Tabela 03: Possibilidade de aplicação de soldagem por atrito em alguns materiais. 72

Em casos restritos, quando se faz necessário evitar problemas metalúrgicos
inerentes à soldagem por fusão, a soldagem por difusão torna-se um processo bastante
atraente. A soldagem por difusão também é adequada para a fabricação de componentes
com espessuras grandes e uniformes.24
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Porém, esse processo só é economicamente viável quando materiais especiais e
de elevado custo são utilizados ou quando existe uma grande exigência quanto às
dimensões da peça soldada. Por isso, suas aplicações têm sido restritas a um pequeno
nicho de indústrias altamente especializadas, como empresas eletrônicas e
aeroespaciais. Os estágios da soldagem por difusão são descritos na figura abaixo.24

Figura 12: Estágios da soldagem por difusão no estado sólido.24
Nesse tipo de processo, resistências mecânicas elevadas, entre 100 MPa e 1000
MPa são geralmente atingidas. Como vantagem desse processo destaca-se as
temperaturas de serviço admissíveis, uma vez que as mesmas são limitadas apenas pelos
materiais de base ao invés da interface da junção. Por isso, temperaturas acima de 1000
°C são freqüentemente possíveis em junções de SiC, Si3N4 e Al2O3 com suas
respectivas contrapartes metálicas.3

2.1.2.3 JUNÇÃO INDIRETA

Podem-se denominar as junções indiretas como aqueles processos de união que
requerem o uso de materiais de adição entre as partes a serem unidas. Entre os processos
de junção indireta podemos citar a união adesiva e a brasagem.16,71
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A união adesiva comumente utiliza intercamadas orgânicas que oferecem uma
boa resistência mecânica em temperaturas abaixo de 250 °C. Todavia, este
inconveniente relacionado à temperatura pode ser removido, ou pelo menos
minimizado, com o uso de intercamadas vítreas. Como exemplos de uniões adesivas
podem-se citar as cerâmicas magnéticas em motores elétricos, como também o forro
cerâmico para lubrificar tubos. Intercamadas vítreas têm sido utilizadas há muito tempo
em lâmpadas de vapor de sódio para unir Al2O3 com Nb.16,71
Todavia, quando existe a necessidade de se produzir junções mecanicamente
confiáveis para operar em temperaturas relativamente altas, a brasagem é sem dúvida o
processo de união mais recomendado. Esse processo permite baixo custo e ampla
utilização de uniões com geometrias complicadas e não necessariamente restringido às
superfícies planas. Até os dias atuais uma enorme diversidade de cerâmicas estruturais
avançadas têm sido brasadas à metais, dentre elas podemos citar SiC, Si3N4 e Al2O3.3
O desenvolvimento de novas técnicas de brasagem, como brasagem à vácuo,
ganharam muito espaço no campo da união de materiais nas últimas décadas. Esta
técnica foi possivelmente utilizada inicialmente por acidente, já que as primeiras
tentativas foram para montagem de válvulas eletrônicas, que têm vácuo no interior.25

2.2 BRASAGEM
Embora a soldagem na sua forma atual seja um processo recente, com cerca de
100 anos, a brasagem tem sido utilizada desde épocas remotas, como na Pérsia antiga,
por volta de 4000 A.C.24
Entende-se por brasagem um processo de união no qual o coalescimento da junta
é produzido pelo aquecimento à temperaturas acima de 450 °C. Neste processo utilizase um metal de adição que se possui sua temperatura de fusão inferior a dos materiais de
base, e que, após atingir sua temperatura solidus, irá preencher o espaço entre as
contrapartes e formar a junção desejada. Ou seja, a brasagem engloba um grupo de
processos de união que utiliza um metal de adição de ponto de fusão inferior ao do
metal de base.14,24
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Como consequência, o processo é realizado a uma temperatura na qual as peças
sendo unidas não sofrem nenhuma fusão. Nestes processos, em geral, a penetração e
espalhamento do metal de adição na junta são conseguidos por efeito de capilaridade.24
Frequentemente, a brasagem é considerada como um processo de união
relacionado,

mas

diferente da soldagem.

Contudo,

a brasagem

pode ser,

alternativamente, considerada como um processo especial de soldagem por fusão no
qual apenas o metal de adição é fundido.24
O processo de brasagem oferece vantagens na união de materiais permitindo
uniões satisfatórias para vários tipos de cerâmicas.7
Em comparação a outras tecnologias de solda, a brasagem faz a união com
materiais em temperaturas mais baixas, além de permitir a associação de componentes
heterogêneos de forma mais precisa e complexa. Sendo o ponto de fusão da liga de
adição, o fator limitante em relação à temperatura de serviço dos compósitos. Na
atualidade, a brasagem vem se mostrando um dos métodos mais adequados na união de
materiais.69
Pelos motivos elencados, a brasagem tem se apresentado como uma alternativa
bastante conveniente para se obter uma junta de boa qualidade. No entanto, nos casos de
juntas cerâmica/cerâmica ou cerâmica/metal, a reduzida molhabilidade das ligas
metálicas de adição convencionais na cerâmica tem sido considerada um problema
crítico na utilização deste método.15
Existem três variações básicas dos processos de brasagem: a brasagem
propriamente dita ou “brasagem dura”, que utiliza metais de adição de temperatura de
fusão superior a 450°C, porém inferiores à 1100 ºC; a brasagem branda,que utiliza
metais de adição de baixa temperatura de fusão (inferior a 450°C); e a solda em alta
temperatura, que utiliza metais de adição com temperaturas de fusão acima dos 900 ºC,
mas cujo projeto da junta é semelhante ao usado na soldagem por fusão convencional
(Figura 13).8,24
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Figura 13: Classificação da brasagem em função da temperatura e principais ligas de
adição.8
Entre os tipos de brasagens supracitados, a brasagem branda é recomendada
quando se deseja minimizar deformações térmicas. Isso se dá devido às baixas
temperaturas do processo. A união dos pares através da brasagem branda podem ser
feitas utilizando fornos resistivos ou fornos de indução, ultra-som ou chama.3
Na união de cerâmicas, o processo de brasagem ainda pode ser subdividido em
brasagem direta e indireta. Na brasagem direta, um elemento ativo é introduzido na liga
de adição com a finalidade de permitir o molhamento do substrato cerâmico. Já na
brasagem indireta, a superfície cerâmica é metalizada e, em seguida, brasada com uma
liga de adição convencional, sem metal ativo, o que pode reduzir o custo do processo.7
As ligas de adição utilizadas na brasagem comercial são, geralmente, ligas de
adição Ag-Cu, Ag-Cu-Ti, Ag-Cu-Sn-Ti, Ag-Cu-In-Ti e Ti. Porém, a composição
eutética da liga Ag-Cu muitas vezes é preferida porque é relativamente dúctil e,
consequentemente, capaz de limitar as tensões resultantes entre dois materiais com
coeficientes de expansão térmica diferentes.41
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Tabela 04: Exemplos de juntas cerâmica/metal e métodos de brasagem.3
Processo

Cerâmia/

Aplicações

Metal

Condições
Específicas

Resistência
(MPa)

---

20-200

W/Mo-Al2O3

Al2O3

MnO-SiO2

(> 97%)

Empacotamento
eletrônico

Metal ativo de
brasagem

Al2O3,AlN, ZrO2,
SiC, SiN4

Dispositivos de
vácuo

---

Encontros de

Al2O3,Sialons

Fontes

---

óxidos Al2O3CaO-MgOMnO-SiO2
Óxido eutético
metal/metal

(flexão)
100-200
(flexão)
50-200

luminosas,
componentes
automotivos
Al2O3,AlN

(flexão)

Empacotamento
eletrônico

---

50-150

---

Vácuo

< 45

900°C – 5min

(cisalhamento)

Vácuo

< 50

(flexão)

Cu/CuO
Metal ativo de
brasagem (liga
de adição Ag13%Cu18%Ti)

Aço 316/RBSN

Metal ativo de
brasagem (liga
de adição Ag13%Cu1,5%Ti)

Aço 316/PLS
SiC (intercamada
de Ti-Mo)

---

Metalização
W/Mn (liga de
adição Ag-Cu)

Al2O3/Fe-Ni-Co

---

Metal ativo de
bras.(Ag-Cu-Ti)

ZrO2/Aço

-3

(3,0x10 Pa)

(cisalhamento)

810°C – 10min
---

80
(flexão 4-pontos)

---

---

109-144
(cisalhamento)

Brasagem e junção em estado sólido têm obtidos excelentes potenciais para fins
estruturais, pois eles podem fornecer tanto boa resistência mecânica quanto térmica.2,38,
67

Aliás, características como resistência mecânica confiável, altas temperaturas
operacionais, excelente condutividade térmica e elétrica, frequentemente caracterizam
pares metal/cerâmica brasados. Além disso, brasagem é um processo relativamente
simples e facilmente automatizado, como demonstrado na figura a seguir.20
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Figura 14: Etapas de um processo automatizado de brasagem.24
Em qualquer processo de brasagem, a chave para a obtenção de uma união de
boa qualidade está na forma adequada do molhamento e espalhamento do metal de
adição na superfície da junta. Para que isso ocorra, é fundamental que esta superfície
seja submetida a um processo que remova todas as suas contaminações. Portanto,
usualmente é feita uma limpeza adequada das peças a serem brasadas.24
Desta forma, pode-se afirmar que o sucesso de um processo de brasagem
depende, em primeiro lugar, da capacidade da intercamada em conceder molhamento
aos dois materiais. Em se tratando das ligas de adição cerâmicas, onde a cerâmica
muitas vezes tem uma baixa molhabilidade, faz-se necessária a inserção de uma
pequena quantidade de elemento “ativo” à composição da liga para melhorar a
molhabilidade da mesma.41
De acordo como Sciti, Bellosi e Esposito (2001, p.02):
Elementos como o titânio ou zircônio diminuem drasticamente o
ângulo de contato com a cerâmica e ainda melhoram a aderência,
reagindo com o óxido que constitui a fase principal da cerâmica.

Portanto, conclui-se que o principal fator para uma união entre cerâmica e metal
por brasagem está na intensificação da molhabilidade da liga de adição presente na
interface metal/cerâmica. Uma maneira eficiente de melhorar esta molhabilidade está na
metalização prévia da cerâmica. Entretanto, outro modo para se chegar ao mesmo
resultado é adicionar elementos ativos às ligas de adição convencionais. Porém, deve-se
ressaltar que, dependendo da proporção, a presença do elemento ativo na liga de adição
pode aumentar a fragilidade da junta. 69
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2.2.1 MOLHAMENTO
A molhabilidade é um fenômeno físico intimamente ligado tanto ao
comportamento quanto às propriedades dos materiais durante um processo de
interação.73
A avaliação da molhabilidade tornou-se mais importante ao longo das últimas
décadas devido ao uso crescente de materiais compósitos e das junções
metais/cerâmicas. Desta forma, a análise do comportamento do molhamento constitui
um dos aspectos científicos mais importantes do processamento de materiais que
apresentam a formação de fases líquidas em alta temperatura, como por exemplo, a
brasagem.14,74
De acordo com Pereira (2006, p.22):
A molhabilidade de um sólido por um líquido pode ser avaliada em
função do ângulo de contato que esse mesmo líquido faz com o sólido.
O ângulo de contato θ é obtido através do balanço entre as tensões
superficiais, e é deduzido pela equação de Young-Dupré.

Outro fator que determina o grau de molhabilidade entre o sólido e o líquido são
as tensões superficiais. Os átomos e moléculas contidos nas interfaces e superfícies são
energeticamente mais instáveis que os presentes no interior do material, se encontrando
desta forma, sujeitos à forças de atração e repulsão quando em contato com outro tipo
de superfície, o que, consequentemente, cria uma tensão superficial. Por conseguinte,
esta energia contida na superfície/interface é denominada energia interfacial ou
superficial.73
Sendo assim, pode-se afirmar que a molhabilidade depende diretamente do
balanço das energias interfaciais sólido/líquido/vapor envolvidas no sistema.74
O método da gota séssil (sessile drop) tem sido utilizado há algum tempo para
avaliar a molhabilidade em interfaces sólido/líquido/vapor. As tensões interfaciais
podem ainda ser representadas em função das energias interfaciais γLV, γSL e γSV,
respectivamente (Figuras 15).75
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Figura 15: Representação das energias interfaciais e do ângulo de contato.
No método sessile drop, uma gota é colocada sobre a superfície horizontal de um
material, onde o ângulo de contato θ é calculado em função das tensões interfaciais
sólido-vapor (σSV), sólido-líquido (σSL) e líquido-vapor (σLV), utilizando a equação de
Young-Dupre.10,75

cos  

 

(1)

 

A partir da equação acima, pode-se deduzir que se o ângulo θ for maior ou igual
à 90º, o sistema é considerado não-molhável; enquanto que, um sistema é considerado
molhável, se o ângulo de contato for menor que 90º. Existe ainda a possibilidade do
sistema ser considerado parcialmente molhável, no caso do ângulo de contatoθpossuir o
valor igual a 90º. As tensões interfaciais podem ser representadas em função das
energias interfaciais (Figura 16).8

Metal líq.

h

γlv

γlv

θ
γsv

h

θ
γ

Cerâmico
a) θ ≥ 90 º ⇒ Não molha

γ

γ
Cerâmico

b ) θ < 90 º ⇒ Molha

Figura 16: Comportamento do ângulo de contato θ: a) não-molhável, e b) molhável. 75
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Alguns autores têm investigado a molhabilidade pelo método da gota séssil em
alta temperatura, através de um sistema de alto vácuo composto por uma bomba de
difusão, uma bomba turbomolelucar, ambas em forno horizontal, além de um sistema de
óptico de fotografia.76

2.2.1.1 MOLHAMENTO CERÂMICO

A otimização das técnicas de união em sistemas metal/cerâmicos requerem um
bom conhecimento das propriedades físico-químicas de todos os constituintes,
especialmente das características de molhamento tanto do suporte metálico quanto dos
componentes cerâmicos.4
Assim, o molhamento de superfícies cerâmicas por metais fundidos é um dos
fatores mais importantes a serem considerados quando se desenvolve compósitos
metais-cerâmicos.77,78
O molhamento cerâmico é um fenômeno que ocorre na interface entre um metal
“líquido” e uma cerâmica sólida. Problemas relativos à molhabilidade nessas interfaces
são de grande importância prática para tecnologias através das quais materiais
compósitos e junções metal/cerâmicas são fabricadas.2,79
O molhamento da cerâmica pelo metal é determinado por dois tipos
de interações que ocorrem na interface, levando ao molhamento reativo e não-reativo. O
molhamento não-reativo ocorre em sistemas líquido/sólido em que a transferência de
massa através de interfaces é muito limitada e tem um efeito irrisório sobre as
energias interfaciais, não existindo adsorção na interface. Já o molhamento reativo
ocorre quando a condição de equilíbrio químico não é satisfeita, fazendo com o que as
fases líquida, sólida e vapor reajam entre si, buscando atingir o estado de equilíbrio do
sistema.8,78
O molhamento de cerâmicas por metais fundidos normalmente envolve reações
interfaciais. Em muitos casos as cerâmicas não são molhadas pelos metais em estado
líquido. Isso ocorre devido à alta estabilidade das superfícies cerâmicas, pois a interface
cerâmica/vapor é muito mais estável do que a interface cerâmica/líquido. Portanto, nas
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uniões metal/cerâmica o material de adição deve ser modificado quimicamente para
promover a molhabilidade ou afinidade físico-química entre os dois materiais.29,77
Assim, para intensificar a molhabilidade, elementos ativos como o titânio e
zircônio são adicionados às ligas de adição convencionais, devido à afinidade química
dos elementos ativos com o oxigênio nas cerâmicas óxidas ou de carbono e nitrogênio
em carboneto e nitreto de cerâmicos, respectivamente.32,58
Porém, a utilização dos materiais supracitados como elementos ativos em ligas
de adição já vem sendo pesquisada há várias décadas.
McDonald e Eberhart (1965), realizaram experimentos de molhamento entre
alumina e vários tipos de metais puros. Relataram uma relação linear entre o trabalho de
adesão e a variação de energia livre de formação de óxidos metálicos, demonstrando
que metais ativos, como o titânio e zircônio, formam boas ligações com cerâmicas e
podem ser utilizados como elementos de ligas de materiais de brasagem.80
As duas razões principais que fazem com que a inserção de elementos
quimicamente ativos na liga de adição melhore a molhabilidade da mesma no substrato
cerâmico, são:


As propriedades eletrônicas do produto da reação, tornando a reação de
interface energicamente favorável.29



A energia de formação para a interface metal/cerâmica é reduzida pela
contribuição negativa da energia livre de Gibbs da reação entre o substrato
cerâmico e a liga de adição ativa.81

Desta forma, fica claro que o alto molhamento dos materiais cerâmicos pelos
materiais de adição (metais ou ligas metálicas) é a principal exigência para uma
brasagem de sucesso, onde, pequenos ângulos de contato (entre 5 e 20 graus) são
necessários para assegurar boa penetração e molhabilidade da liga de brasagem.4,76
Naidich et al. (2008), afirmaram que baixos valores do ângulo de contato
significam alta aderência do metal de adição nos materiais de base, o que,
consequentemente, ajuda na obtenção de uma união de confiança entre as partes.76
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De acordo com alguns artigos presentes na literatura, o níquel puro não molha
o AlN, ficando o ângulo de contato θ, em temperaturas próximas ao ponto de fusão do
Ni, com valores entre 98° e 130°.82
Porém, Trontelj e Kolar obtiveram molhamento com ângulos de contato θ
inferiores a 90° adicionando uma pequena percentagem de Ti no Ni, levando à
formação de camadas contínuas de TiN na interface. No entanto, tendo em vista as altas
temperaturas utilizadas nesses experimentos, a reatividade entre a liga de Ni e a AlN foi
bastante elevada, resultando em camadas de TiN que variam na espessura de várias
dezenas a várias centenas de micrômetros.82,83
Na figura abaixo pode-se observar o efeito da adição de Ti no ângulo de contato
de várias ligas metálicas na Al2O3 (Figura 17).84,85,86,87

Figura 17: Efeito da adição de Ti no ângulo de contato do molhamento de diversas ligas
na Al2O3. Adaptado de Saiz et al. (2000).
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2.2.1.2 INTERFACE METAL/CERÂMICA

A força motriz para a formação de uma interface metal/cerâmica está na redução
energética que ocorre quando é estabelecido o contato entre o metal e a cerâmica. Essas
interfaces metal/cerâmicas podem ser classificadas também como não-reativas e
reativas, de acordo com as interações que ocorrem na interface. No primeiro caso, não
há reações interfaciais, enquanto que no último, uma fase intermetálica é formada.9,45
Nas interfaces não-reativas, as interações cerâmica/metal são geralmente
caracterizadas pela energia de adesão, a qual é a energia exigida para separar os
materiais na interface, ou seja, quebrar as ligações existentes.45
Os principais fatores que regem as características da ligação interfacial são a
ligação química e os arranjos na estrutura cristalina. As interfaces metal/cerâmicas
possuem descontinuidades estruturais, especialmente em estados eletrônicos. Isso
ocorre, pois, diferentes dos metais, as cerâmicas possuem ligações iônicas e covalentes.
Esta diferença química, por vezes, impede a formação de ligações mais fortes nas
interfaces.9,38
No que tange a morfologia da interface, existem três classificações vigentes:
uma interface nítida sem nenhuma camada de reação ou difusão, com camada de
difusão, e com camada de reação em certos tipos de compostos. O crescimento das
camadas de reação e difusão ocorre extensivamente em metais, mas pouco em
cerâmicas, devido a difusão atômica ser muito mais fácil em metais do que em
cerâmicas.38
As microestruturas interfaciais das cerâmicas e metais são divididas em três
grupos por seus processos de reação. O primeiro grupo é a interface feita de metais
ativos de brasagem. O segundo é formado por reações eutéticas de fusão entre os
elementos da cerâmica e do metal. O último grupo é formado completamente por
reações de estado sólido sob pressão.10
Outros fatores como a rugosidade e as condições de preparação da superfície a
ser unida, exercem alguma influência nas propriedades da junção, especialmente com
relação à resistência mecânica. Uma superfície com Ra (rugosidade média) alta, evitará
o contato completo na interface sob determinada pressão e danificará a camada na
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cerâmica próxima à interface com arranhões profundos e sérias tensões residuais. Por
outro lado, uma superfície de união com alto Ra pode ter um efeito de ancoragem que
deve gerar uma junção mecânica na interface.88

2.2.2 LIGAS DE ADIÇÃO
Ao longo das últimas décadas, a popularidade das ligas de metais tem evoluído
gradativamente devido as suas propriedades mecânicas e preço acessíveis. O titânio, em
particular, tornou-se popular graças às suas propriedades superiores, como baixa
densidade e alta resistência se comparáveis com o aço inoxidável; além de boas
propriedades químicas como alta resistência à corrosão e biocompatibilidade.78,89
Os metais ou ligas de adição possuem baixa temperatura de fusão e, por isso, são
utilizados em processos de união como a brasagem. Para tanto, essas ligas de adição
devem possuir uma boa aderência às superfícies dos materiais de base a serem
brasados.8,10
As ligas de adição são classificadas em duas categorias: ativa e não-ativa. As
ligas de adição ativas incluem a presença de um elemento ativo, em sua composição. Já
as ligas de adição não-ativas são significativamente mais baratas, mas exigem uma
metalização anterior do substrato cerâmico.3,8,22
Os elementos ativos mais comuns são Ni, Al, Ti, Zr, Hf, Th, V, Nb, Ta e Cr.
Estes podem reagir com a cerâmica para formar uma camada intermetálica, obtendo a
ligação química metal/cerâmica.10,69
Nicholas, Valentine e Waite (1980), estudaram a eficácia da inserção de um
terceiro elemento em ligas de adição. Demonstraram que a adição de estanho na liga
Cu-Ti aumentou a atividade do titânio e sua concentração na superfície. Provando
assim, que a concentração do elemento ativo exigido para o molhamento desejado é
influenciada pela adição de um terceiro elemento na liga.87
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2.2.2.1 LIGAS ATIVAS

Podem-se definir ligas de adição ativas, como aquelas ligas metálicas as quais é
inserido, em sua composição, algum tipo de elemento ativo, normalmente Ti, com a
finalidade de permitir a molhabilidade do substrato cerâmico durante a brasagem direta.
A brasagem com ligas de enchimento ativas é, atualmente, o método preferido de união
metal/cerâmica. A maioria destes metais de adição ativos tem base no sistema Ti-AgCu.4,10,37,58
Como citado anteriormente neste trabalho, a tensão térmica interfacial gerada
devido à diferença de coeficientes de expansão térmica da cerâmica e do metal durante
o processo de resfriamento, pós brasagem, pode deteriorar as juntas. Para resolver este
problema, foram desenvolvidas ligas de adição ativas com baixo ponto de fusão, o que
efetivamente aliviou as tensões térmicas entre cerâmica e metal.32
Em geral, as ligas de adição ativas podem ser divididas em três grupos, de
acordo com seus pontos de fusão.


Ligas ativas com baixa temperatura de fusão – possuem temperaturas abaixo
de 400ºC, sendo um exemplo típico a adição de titânio às ligas de chumbo ou
estanho para soldas fracas;



Ligas ativas com média temperatura de fusão – são aquelas com um ponto de
fusão entre 700 e 1000ºC, citando como exemplo a adição de titânio nas ligas
à base de prata ou prata-cobre;



Ligas ativas com alta temperatura de fusão – nestas ligas a fusão ocorre
acima de 1000ºC, como as adições de titânio nas ligas de adição a base de
metais nobres como a platina, o paládio ou o ouro.32

Todavia, as ligas de adição de metal ativo utilizadas para brasagem cerâmica
usualmente fundem entre 700 °C e 1000 °C.15, 87
As ligas de adição também podem ser classificadas em dois grupos principais de
acordo com sua composição: ligas Cu-X e Ag-Cu-X. O componente ativo do sistema
(X) é comumente Ti, Zr ou Hf, que pode ser usado em combinação com outros
elementos (Ni, Be, V, Sn, ou In) para ajustar o comportamento de liga, como por
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exemplo, o aperfeiçoamento da atividade do elemento, a redução da temperatura fusão e
o aumento na fluidez da liga.15,33,87
Morin e Paris (2001), estudaram uniões de cerâmicas óxidas através de
brasagem direta utilizando ligas de adição Ag-Cu-Ti. Os resultados se mostraram
eficientes, entretanto, em alguns casos, os altos valores de Ti sob um vácuo deficiente
resultaram em juntas frágeis pela afinidade do Ti ao oxigênio, que em excesso,
converte-se em parte em um constituinte frágil, deixando pouco elemento metálico para
a brasagem.90
De uma forma geral, a reatividade do titânio e a qualidade de novos compostos
dependem do processo específico e condições dos experimentos, em particular a pressão
parcial de oxigênio na câmara de forno. Pois, o oxigênio pode promover a formação de
um composto frágil na interface que enfraquece a união, ao invés de promover a
aderência.41
Na brasagem com ligas Ag-Cu-Ti, geralmente, compostos intermetálicos têm
sido considerados quebradiços devido à sua baixa resistência e ductilidade; por este
motivo, sua formação é evitada durante o processo. No entanto, a possível formação de
compostos intermetálicos de Ti-Cu é uma boa solução para a criação de uma interface
estável na articulação entre cerâmica e metal.70
O titânio pode ainda, mudar o ponto de fusão da liga de brasagem e ocasionar a
separação liquidus e solidus para que o estágio de transição em dois patamares ocorra
facilmente, levando ao enrijecimento e endurecimento da junção.41
Outras ligas de adição baseadas em Cu incluem metais ativos como Au, Ni, Cr,
Mo, V, e Pd e fundem em temperaturas relativamente mais altas (~ 1000 °C).3
As ligas metálicas de adição ativas para brasagem metal/cerâmicas diretas
devem descrever algumas características essenciais para melhorar a microestrutura
interfacial, tais como:


Ponto de fusão ou faixa de fusão compatível com esses materiais de base;



Fluidez moderada na temperatura de brasagem, promovendo capilaridade e
distribuição uniforme em cima da junção;
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Composição

homogênea

e

estabilidade

para

minimizar

separação

constituinte ou segregação à fusão e solidificação;


Compatibilidade termodinâmica com a superfície do metal de base,
promovendo molhamento;



Tendência

limitada

para

formação

de

fase

frágil

(normalmente

intermetálicas);


Compatibilidade com a temperatura de funcionamento, carregamento
mecânico e ambiente.3,14

Parâmetros de processamento, tais como: quantidade da liga ativa, ciclo de
aquecimento (taxa de aquecimento, temperatura máxima e tempo de brasagem) e a
atmosfera do forno, desempenham um papel fundamental durante o processo de união.41
Em geral, sob diferentes condições de processamento, tais como: temperatura de
brasagem, tempo e condições de vácuo; as formas de adição de titânio ativo, a
composição químicas das ligas de brasagem, a microestrutura e produtos da reação da
cerâmica com a interface de adição são diferentes.5

2.2.2.2 LIGAS NÃO-ATIVAS

Apesar da praticidade e confiabilidade, os custos elevados das ligas de adição
ativas têm impulsionado abordagens alternativas, como a metalização da superfície
cerâmica com um metal ativo, e subseqüente brasagem indireta utilizando ligas
metálicas convencionais.91
Mesmo exigindo uma metalização anterior do substrato cerâmico para conceder
bastante molhamento, formando assim uma interface (geralmente reativa), as ligas de
adição não-ativas são significativamente mais baratas, o que compensa estes
inconvenientes.3,14
Dentre as ligas metálicas não-ativas, as quais permitem que superfícies
metalizadas possam ser brasadas com metais, podemos citar Ag-Cu e Au-Ni.92
Apesar do níquel ser considerado um elemento ativo, sua atividade (aptidão para
reagir com outros elementos) não é tão forte se comparada à outros elementos ativos,
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como por exemplo, o titânio. O Ni na forma de soluto reage com o filme de Ti ou com
os elementos da cerâmica e do metal para formar compostos termodinamicamente
estáveis, favorecendo assim uma ligação química entre a cerâmica/liga de adição/metal.
Esses compostos estáveis são responsáveis pelo aumento do molhamento da liga de
adição sobre a cerâmica. Porém, a baixa quantidade de Ni em ligas de adição (Ag-Cu-Ni
por exemplo) cerca de 0.75%, é suficiente para reagir e formar apenas ligações químicas
pontuais. Além disso, no caso da liga Ag-Cu-Ni, o níquel em forma de soluto pode
ainda reagir com o Cu da liga de adição, formando compostos Cu-Ni e baixando ainda
mais a quantidade de Ni disponível no sistema.82,93
Liu et al. (1997) estudaram a influência da substituição do níquel em ligas
mecânicas, por diversos elementos químicos, tais como Ti, Zn, Mn, Cu, Fe, Co, Zr, W,
Cr, Se, Sb e C, para em seguida comparar às propriedades eletroquímicas.94

2.3 METALIZAÇÃO DE CERÂMICAS
A deposição do titânio na interface de união metal/cerâmica é utilizada quando
se quer executar uma união pelo processo de brasagem sem a utilização de ligas com
metal ativo, oferecendo um menor custo. Estas técnicas de deposição estão sendo
amplamente estudadas, e o método de aplicação utilizado depende da microestrutura
final desejada, equipamentos disponíveis e finalidade da união.8,36
Um dos processos de metalização mais comumente utilizados é o método MoMn. Porém, este método, alem de ser limitado para aplicações em cerâmicas óxidas, é
demorado e de difícil controle devido à necessidade de fazer várias camadas.2,36
Porém, aplicações cerâmicas estruturais contemporâneas requerem diferentes
tipos de técnicas de união, não apenas para cerâmicas óxidas, mas também para nãoóxidas, a fim de produzir juntas mais fortes e confiáveis, as quais devem possuir uma
resistência térmica superior àquelas obtidas através de processos convencionais de
metalização.2,38,67
Por isso, outros métodos de metalização também foram desenvolvidos, incluindo
os métodos de deposição física de vapor (PVD), deposição química de vapor (CVD) e
à laser, através do quais, elementos como Al, Cu, Ti, além de outros metais ativos, são
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revestidos nas superfícies cerâmicas. No entanto, todos estes métodos são aplicados
principalmente em superfícies regulares, geralmente planas.36,91
Um pré-revestimento de titânio na superfície cerâmica também pode ser
utilizado para melhorar e garantir o espalhamento homogêneo das ligas de brasagem na
mesma em temperaturas de serviço, quando geometrias complexas, inerentes de uma
aplicação específica, não permitem a utilização de cargas mecânicas para tal finalidade.5
Idealmente, o filme de Ti deveria ser contínuo e sua espessura não ultrapassar
umas poucas camadas atômicas; o suficiente para reagir com a superfície cerâmica e
melhorar o molhamento. Uma típica superfície metalizada Si3N4 com espessura média
de 4 ± 1 µm é mostrada na figura a seguir.8,92

Figura 18: Vista de corte seccional de Si3N4 metalizada com Ti (MEV).92

2.3.1 TÉCNICAS DE METALIZAÇÃO

Dentre as inúmeras técnicas de metalização pode-se citar a deposição química,
também conhecida como CVD (Chemical Vapour Deposition). Esta técnica possui
como características a presença de reações químicas heterogêneas na superfície do
substrato e o fato de não necessitar de ambientes de baixa pressão, pois o gás na câmara
de reação encontra-se em torno de 103 a 104 Pa. Porém, é necessária a utilização de um
reator com características especiais devido ao fato da deposição ser realizada a uma
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temperatura em torno dos 1000 °C no substrato, o que proporciona um revestimento de
boa qualidade.29
Também conhecida como PVD (Physical Vapour Deposition), a metalização por
deposição física tem como principal característica a produção e transporte do vapor até
o substrato, os quais são efetuados por meios físicos, em ambientes de baixa pressão. Os
principais processos de PVD são: evaporação térmica, evaporação por feixe de elétrons,
arco catódico e “magnetron sputtering” (Figura 19).95

Figura 19: Diagrama esquemático do processo PVD Sputtering.95
Outro tipo de metalização bastante difundida, principalmente nos processos de
brasagem, é a técnica Mn-Mo. Nela, os pós metálicos são sinterizados na superfície do
substrato cerâmico, especialmente em Al2O3.29
Entretanto, os processos de metalização Mo-Mn são inadequados para ZrO2,
pois a mesma não possui uma fase vítrea intergranular. Portanto, técnicas como a de
brasagem com metais ativos ou metalização mecânica se tornam obrigatórias.8,10

2.3.1.1 METALIZAÇÃO MECÂNICA

A metalização mecânica de óxidos cerâmicos é um método patenteado
desenvolvido no Forschungszentrum Jülich, na Alemanha. Este método consiste em
revestir a superfície da cerâmica com um filme de metal ativo depositado através do
desgaste por atrito. O processo é baseado no desgaste de uma ferramenta com uma
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ponteira de metal ativo, geralmente Ti, atritada contra uma superfície cerâmica com
maior dureza.8,22,96
O método de metalização mecânica tem potencial para substituir tanto as ligas
de adição ativas quanto os métodos de metalização químicos supracitados. Dentre as
várias vantagens relacionadas a este processo, pode-se citar:


Ocorre em temperatura ambiente;



Não utiliza produtos químicos;



Não gera resíduos perigosos.20,92

Além disso, a metalização mecânica é adequada a uma imensa gama de metais
ou ligas de revestimento e a área a ser revestida pode ser escolhida. Este processo pode
ainda ser facilmente realizado e até automatizado com o uso de máquinas-ferramenta
adaptadas.92
A maneira como o titânio é introduzido constitui a principal diferença entre a
metalização mecânica e a brasagem com metal ativo, pois no processo de metalização
mecânica, apesar do substrato cerâmico receber revestimento antes da brasagem, não há
evidências de reações químicas na superfície do material. Além disso, os revestimentos
metalizados que estão em contato direto com a superfície cerâmica possuem Ti em
estado sólido, ao contrário das ligas metálicas ativas que contêm, aproximadamente,
apenas 3% de titânio. Assim, a brasagem de cerâmicas metalizadas mecanicamente
pode ser entendida como uma brasagem direta, haja vista o fato de que é durante a fase
de brasagem que a maioria das reações químicas envolvendo o substrato cerâmico e o
revestimento metálico ocorrem.8,22,96
Nascimento et al. (2005) estudaram o desenvolvimento de uma camada de
reação e zona de precipitação em juntas brasadas envolvendo Al2O3 metalizada
mecanicamente. Concluíram que o calor gerado pelo atrito durante a metalização não é
suficiente para promover reações químicas entre o revestimento de Ti e a superfície
cerâmica. Portanto, uma formação de cerâmica/metal de adição/metal de base, deve
ocorrer apenas durante o ciclo térmico de brasagem.92
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Neste capítulo, é apresentada uma descrição dos materiais, preparação, análise e
seus respectivos parâmetros adotados, bem como os equipamentos e técnicas utilizados
na parte experimental desta tese. Através do fluxograma a seguir, pode-se visualizar a
sequência dos procedimentos empregados durante a realização deste trabalho.
MATERIAIS UTILIZADOS

CERÂMICAS

ZrO2 Y-TZP

METAL

LIGAS DE ADIÇÃO

Aço

ZrO2 Mg-PSZ

Ag-Cu

CORTE DE PRECISÃO

USINAGEM

METALOGRAFIA

METALOGRAFIA

Ag-Cu-Ni

METALIZAÇÃO MECÂNICA

DRX

DILATOMETRIA

MICRODUREZA

BRASAGEM

ESTANQUEIDADE

MEV/EDS

ENSAIO DE FLEXÃO

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Figura 20: Fluxograma dos materiais e métodos.
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3.1 MATERIAIS DE PARTIDA

Foram utilizadas no presente trabalho, 40 amostras de zircônia e 40 amostras de
aço inox. Todas estas amostras possuíam a geometria cilíndrica com 10 mm de
comprimento e 8 mm de diâmetro cada.
Também foram utilizados 03 porta-amostras de aço inox, ponteiras de titânio e
ligas de adição não ativas, com o intuito de produzir junções metal/cerâmicas para
posterior análise das suas propriedades mecânicas.
As amostras foram divididas em 04 grupos, quanto à liga de adição e o tipo de
cerâmica. Segue abaixo a listagem dos conjuntos metal/cerâmicos utilizados ao longo
deste trabalho:
•

ZrO2 Y-TZP (metalizada) / Ag-Cu / Aço;

•

ZrO2 Y-TZP ( metalizada) / Ag-Cu-Ni / Aço;

•

ZrO2 Mg-PSZ (metalizada) / Ag-Cu / Aço;

•

ZrO2 Mg-PSZ (metalizada) / Ag-Cu-Ni / Aço;

3.1.1 METAL DE BASE

O metal utilizado nos experimentos foi usinado em corpos de prova cilíndricos
de 10 mm de comprimentos por 8 mm de diâmetro. Também foram feitos furos
passantes de 2 mm de diâmetro no centro de 20 amostras metálicas com o intuito de
testar a estanqueidade das juntas metal/cerâmicas formadas após a brasagem.
Como metal supracitado foi escolhido o aço inox austenítico 304. Tal fato seu
deu devido à sua fácil usinagem na geometria desejada para as uniões, pela semelhança
entre seu coeficiente de expansão térmica e o da zircônia (α = 1,04 x 10-5), além de sua
utilização em indústrias químicas e petroquímicas.97
Este aço é constituído de 67,8% de ferro, além de elementos como cromo
(19,1%), níquel (10,4%), manganês (1,7 %), carbono (0,06%) e outros em menor
proporção.
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3.1.2 CERÂMICAS

Neste trabalho foram utilizados 02 tipos de material cerâmico; zircônia
estabilizada com ítria (yttria-tetragonal zircônia polycristals, ZrO2 Y-TZP) e a zircônia
parcialmente estabilizada com magnésia (partially stabilized zirconia, ZrO2 Mg-PSZ).
Na tabela 05, são apresentadas algumas características técnicas destas cerâmicas
avançadas, envolvendo as propriedades físicas e mecânicas.
Tabela 05: Dados do Fabricante – Engecer Ltda.
PROPRIEDADES

UNIDADE

MATERIAIS

FÍSICAS
Composição

-

ZrO2 + MgO

ZrO2 + Y2O3

Cor

-

Amarela

Branca

Pureza

%

99,0 – 99,2

99,0 – 99,2

Densidade Aparente

g/cm3

5,1 – 5,6

5,5 – 6,1

Porosidade Aberta

%

0,0

0,0

Condutividade Térmica (20 °C)

W/m.K

2,0

2,0

Condutividade Térmica (100 °C)

W/m.K

1,5

1,7

Coef. Exp. Linear (25 a 400ºC)

-6

10 /ºC

5,0

9,6

Coef. Exp. Linear (25 a 1000ºC)

10-6/ºC

10,0 - 10,1

10,4

Temp. Máx. de Uso (sem esforço)

ºC

1000

1200

Temp. Máx. de Uso (com esforço)

ºC

n.a.

n.a.

Dureza (Rockwell)

45 N

76

83

Resistência à Compressão (25ºC)

Mpa

1700

>2000

Resistência à Flexão (25ºC)

Mpa

600

900

Módulo de Young (E)

GPa

204

206

TÉRMICAS

MECÂNICAS

3.1.3 LIGAS DE ADIÇÃO

As ligas de adição comerciais utilizadas nos ensaios de brasagem foram a
VH780 (Ag-Cu) produzida pela empresa alemã Brazetec e a Nicusil3 (Ag-Cu-Ni)
produzida pela fabricante americana Wesgo, ambas com 50 µm de espessura.
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A liga de adição VH780 é uma liga prata-cobre de composição eutética Ag28%Cu, enquanto que a liga Nicusil3 é uma liga Ag-Cu de composição praticamente
eutética, onde se introduziu apenas 0,75% de níquel (Ni).
A tabela 06 apresenta as composições químicas e algumas propriedades físicas e
mecânicas das ligas de adição utilizadas.
Tabela 06: Composição e propriedades das ligas de adição.98,99
Ligas de Adição

Material

VH780

Composição (%)

Nicusil3

Ag

Cu

Ni

Ag

Cu

Ni

72,0

28,0

0,0

71,15

28,10

0,75

Propriedades
Densidade (g/cm3)

10,0

10,0

Módulo de Young (GPa)

83

90

Dureza (HV)

87

92

Conf. Exp. Térmica (x10 /°C)

19,6

19,0

Temperatura solidus/liquidus (°C)

779

780-795

-6

3.1.4 METAL ATIVO
O metal ativo utilizado na metalização do substrato cerâmico foi o titânio grau 2.
A tabela 07 informa a composição química deste metal:
Tabela 07: Composição química do Ti utilizado na metalização.100,101
Elemento químico

Porcentagem (%)

Fe

0,300

C

0,100

O

0,250

H

0,015

N

0,030

Ti

99,305
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3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS
3.2.1 CORTE

A preparação das amostras iniciou-se com o corte dos bastões de zircônia em
amostras com comprimento de 10 mm. Os bastões utilizados tinham 8 mm de diâmetro
por 100 mm de comprimento (Figuras 21 e 22).

Figura 21: Dimensões das amostras cerâmicas.

(a)

(b)

Figura 22: Amostras cerâmicas após corte. (a) Zircônia parcialmente estabilizada com
Magnésia. (b) Zircônia estabilizada com ítria.

Para esta tarefa, foi utilizada uma cortadeira Isomet Low Speed da Buehler com
disco de diamante. A lubrificação da cortadeira se deu pelo uso de óleo mineral, o qual
foi trocado a cada 10 ensaios.
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Para a preparação das amostras metálicas foi necessária a usinagem das mesmas
em um torno mecânico.
As amostras metálicas foram divididas em dois grupos. O primeiro grupo foi
usinado em peças cilíndricas de 8 mm de diâmetro por 10 mm de comprimento.O
segundo grupo de amostras foi usinado com a mesma geometria do primeiro, exceto por
um furo passante de 2 mm de comprimento entre as faces das amostras, de modo a
permitir posteriores ensaios de estanqueidade (Figura 23).

Figura 23: Amostras metálicas após usinagem.

3.2.2 METALOGRAFIA

O procedimento metalográfico consistiu em lixar, polir e realizar a limpeza das
amostras metálicas e cerâmicas com o intuito de adequar a rugosidade superficial e
eliminar impurezas existentes nas mesmas.
Para lixamento foram utilizadas lixas de SiC com granulometria de 80, 120, 180,
240, 320, 400, 600, 800 e 1200 mesh respectivamente. Já o processo de polimento foi
realizado em uma politriz com pastas de diamante de 15, 6 e 1 microns.
Na etapa de limpeza, as amostras foram limpas com água destilada e
posteriormente imersas em um recipiente contendo acetona. Este recipiente foi
submetido a um aparelho de ultra-som durante 10 minutos. Em seguida, as amostras
foram secas com ar quente através do uso de um secador antes de serem identificadas e
guardadas em sacos plásticos individuais hermeticamente fechados.
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Nas amostras de liga de adição de Ag-Cu e Ag-Cu-Ni, sua preparação consistiu
em cortá-las em círculos com 8 mm de diâmetros e posteriormente realizar polimento e
limpeza com descritos acima.

3.2.3 RUGOSIDADE

Análises de superfícies por meio de rugosímetros fornecem parâmetros como a
rugosidade média da superfície (Ra), que é o valor médio aritmético de todos os desvios
de rugosidade da linha média dentro do perfil de rugosidade.
Para os ensaios de rugosidade neste trabalho, utilizou-se um rugosímetro modelo
Perthometer S2 da Mahr GmbH, com apalpador Mahr MWF-250 com raio de 2 µm.
Este rugosímetro permite realizar medições segundo a norma ISO (DIN), ASME e JIS.
O ensaio onde foram medidas as rugosidades médias (Ra) das superfícies das
amostras, foi realizado nas instalações do LabMetro na Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC.

3.3 METALIZAÇÃO MECÂNICA MANUAL

Foi realizada a técnica de metalização mecânica nas mesmas superfícies em que
foram feitas a metalografia em todas as amostras cerâmicas de ZrO2 Y-TZP e ZrO2 MgPSZ. O objetivo deste processo de metalização foi aplicar um filme de titânio sobre a
superfície destas amostras.
Porém, antes da execução do processo de metalização mecânica, as superfícies
das amostras de zircônia, onde seriam depositados o revestimento de metal ativo, foram
submetidas a uma série de tratamentos com o intuito de melhorar a eficiência do
processo. Inicialmente as superfícies foram polidas com pasta de diamante e, em
seguida, imersas em acetona no ultra-som durante 10 minutos para o procedimento de
limpeza.
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Após isso, foi montado um sistema para metalização mecânica em um torno
mecânico. Neste aparato, a amostra cerâmica foi fixa na placa do torno, o qual,
posteriormente foi ligado com uma rotação de 800 rpm no sentido anti-horário. Um
cilindro feito de titânio foi usinado de modo a confeccionar uma ponteira em forma de
cone que foi acoplada em uma retificadora manual de alta rotação. Esta retificadora foi
ligada no sentido horário a 27.000 rpm.

Figura 24: Amostra fixada em um torno a 800 rpm durante o processo de metalização.

Com o intuito de depositar um filme de titânio na superfície da amostra
cerâmica, foi provocado um atrito entre a mesma e a ponteira de titânio. Durante o
contato entre as superfícies dos materiais, realizou-se um movimento relativo do centro
para a borda da amostra cerâmica sucessivamente durante 50 segundos. Este
movimento, em conjunto com o atrito entre os materiais é suficiente para provocar a
desgaste da ponteira de Titânio e consequentemente deposição deste material na
superfície cerâmica (Figura 25).

Silva, João Moreno Vilas Boas de Souza

Dezembro / 2011 / PPgEM / UFRN

69

Figura 25: Representação esquemática do sistema de metalização mecânica.

Todos os parâmetros utilizados durante a metalização, tais como: o sistema do
torno mecânico, a geometria da ponteira de titânio, o movimento relativo e o tempo do
processo, foram retirados do trabalho realizado por Nascimento (2001).8
De acordo o estudo supracitado, a geometria da ferramenta de titânio foi definida
de forma que o seu contato com a superfície cerâmica ocorresse através da menor área
possível, ou seja, pontual. Com isso, reduz-se o tamanho dos defeitos do filme metálico
através da possibilidade de contato do Ti no maior número de pontos da superfície da
cerâmica, minimizando-se, assim, o efeito dos erros geométricos e de posicionamento
da amostra (Figura 26 e 27).
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Figura 26: Retificadora mecânica manual girando a 27.000 rpm em contato com a
amostra fixada no torno durante o processo de metalização.

Filme de Titânio

Figura 27: Filme de titânio depositado na superfície da amostra ao final da metalização
mecânica manual.
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3.4 BRASAGEM

Primeiramente, preocupou-se em projetar corpos-de-prova metálicos e
cerâmicos com geometrias específicas, com o intuito de facilitar sua futura
caracterização microestrutural, ensaios mecânicos, bem como seus testes de
estanqueidade. Desta forma, após a brasagem das uniões metal/cerâmicas, foi possível
obter os melhores resultados dos ensaios supracitados (Figura 28).

Figura 28: Vistas dos materiais utilizados na brasagem e suas respectivas dimensões.
De modo a garantir o posicionamento correto das amostras durante o processo
de brasagem, foi projetado um porta-amostras de aço inox. Este dispositivo conseguiu,
através de sua geometria especialmente projetada, reduzir a descentralização entre o aço
e a zircônia durante o aquecimento e resfriamento dos materiais (Figura 29).
Esta tendência à descentralização pode provocar vazamentos nas uniões,
impossibilitar a avaliação da resistência mecânica e, principalmente, resultar em uma
união metal/cerâmica fora das especificações de projeto.8
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Figura 29: Vistas dos porta-amostras utilizados na brasagem.
As amostras foram divididas em 04 grupos, quanto à liga de adição e o tipo de
cerâmica. Segue abaixo o diagrama esquemático dos conjuntos metal/cerâmicos
utilizados ao longo deste trabalho (Figura 30).
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CERÂMICA

ZrO Y-TZP
TZP

ZrO Mg-PSZ

2

2

METALIZAÇÃO MECÂNICA
Metalizada com Ti

LIGA DE ADIÇÃO
Ag-Cu

Ag-Cu-Ni

Ag-Cu

Ag-Cu-Ni

METAL
Aço

Figura 30:: Divisão dos conjuntos metal/cerâmica para brasagem.
Seguindo as normas presentes na literatura, antes da brasagem os corpos de
prova cerâmicos (ZrO2 Y-TZP
TZP e ZrO2 Mg-PSZ),
PSZ), assim como as ligas de adição (Ag-Cu
(Ag
e Ag-Cu-Ni),
Ni), foram imersos em acetona e submetidos ao ultra-som
ultra som por 10 minutos, com
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o intuito de realizar a limpeza nestas amostras. As peças metálicas (aço) foram
submetidas a uma limpeza prévia em etanol, com o intuito de remover resíduos
decorrentes de seu processo de usinagem e, em seguida, passaram pelo processo
anteriormente descrito para os demais corpos de prova.
Durante a brasagem, os patamares de temperatura utilizados nos conjuntos com
metal/cerâmicos foram os seguintes (Figura 31):
•

Aquecimento até 700 ºC a 5 ºC/min

•

Estágio de 15 min a 700 ºC

•

Aquecimento até 880 ºC a 5 ºC/min

•

Estágio de 15 min a 880 ºC

•

Resfriamento até 500 °C a 3 ºC/min

•

Resfriamento até TA a 10 °C/min

Figura 31: Ciclo térmico de brasagem.

As brasagens foram realizadas em um forno resistivo de alto-vácuo no
Laboratório Nacional Luz Síncroton. Ao longo de todo o processo de brasagem, o forno
foi mantido a uma pressão inferior a 2,0 x 10–5 mbar.
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3.5 ENSAIO DE ESTANQUEIDADE

O ensaio de estanqueidade é uma técnica de inspeção não destrutiva que permite
não só localizar o vazamento de um fluído, seja ele líquido ou gasoso, como também
medir a quantidade de material vazando, tanto em sistemas que operam com pressão
positiva ou que trabalham com vácuo.
Os vazamentos ocorrem nas descontinuidades presentes em juntas soldadas,
brasadas, coladas, rosqueadas, encaixadas ou seladas por pressão, bem como em
flanges, tampas, válvulas, selos de vedação e conexões.
Os métodos aplicados no ensaio de estanqueidade são: medição depressão ou
vácuo com alta precisão, método da bolha, método da variação de pressão, detecção de
vazamento por meio de fluido frigorígeno ou de aplicação de gás hélio com o respectivo
aparelho detector.
Desta forma, foram realizados testes de leak à temperatura ambiente nas peças
brasadas, para determinar a estanqueidade da brasagem. Os 18 conjuntos foram testados
no Laboratório Nacional Luz Síncroton com o equipamento leak detector HLT 100 Balzers.

3.6 ENSAIO DE FLEXÃO EM TRÊS PONTOS

O ensaio de flexão foi adotado com o objetivo de ser utilizado em materiais
frágeis para determinar a tensão e flexão de fratura, além de permitir avaliar outras
propriedades mecânicas, como o módulo de elasticidade à flexão.
Esta técnica de ensaio consiste em apoiar o corpo de prova em dois pontos à uma
distância (L) e equidistantes ao centro, aplicando lentamente uma força de flexão (F) no
centro do mesmo (Figura 32).
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Figura 32: Esquema do ensaio de flexão em 3 pontos.
As resistências mecânicas consideradas como parâmetros para os ensaios
realizados, estão definidas na Norma ASTM D-790/1986, e a tensão de fratura (ķf)
flexão em três pontos, foi calculada pela seguinte expressão:



   

(2)

Onde:
σf = Tensão de fratura
b = Largura do corpo de prova
h = Altura do corpo de prova
L = Espaçamento do apoio dos corpos de prova
F = Força aplicada
Nos ensaios de flexão, apesar da necessidade de um bom acabamento superficial
e estreito controle de planicidade e paralelismo nos corpos de prova, os problemas
referentes ao alinhamento amostra/máquina e à interação das garras com o corpo de
prova são minimizados, fazendo com que este tipo de ensaio seja de mais fácil execução
e maior confiabilidade.8
Neste trabalho, o ensaio de flexão em três pontos foi realizado em uma máquina
estática servo-elétrica Shimadzu Ag-x 300 kN no Laboratório de Ensaios Mecânicos da
UFRN. Foram utilizados 5 amostras de uniões brasadas para cada grupo de materiais,
perfazendo 20 corpos de prova analisados.
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Todos os testes de avaliação da resistência mecânica das junções metalcerâmicas foram possíveis a partir de um dispositivo especialmente desenvolvido
adequado à geometria das mesmas (Figura 33).

Figura 33: Etapas do ensaio de flexão em 3 pontos.

3.7 ENSAIO DE MICRODUREZA
O ensaio de Microdureza Vickers foi baseado na resistência que o material
ofereceu à penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre
faces de 136° (indentador), sob carga de 2 kgf, por 15 segundos para cada impressão.
O equipamento utilizado para a medição da Microdureza Vickers foi um
microdurômetro HMV da Shimadzu.
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O valor da Microdureza Vickers (HV) foi calculado através da equação a seguir:

 

,

(3)



Onde:
HV = Microdureza Vickers
F = Força aplicada (kg)
d = comprimento das diagonais (mm)

3.8 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DAS UNIÕES

3.8.1 MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA

A utilização da microscopia eletrônica de varredura vem se tornando mais
freqüente em várias áreas do conhecimento por fornecer informações detalhadas, com
aumentos de até 300.000 vezes. A incidência do feixe de elétrons promove a emissão de
elétrons secundários, retroespalhados, dentre outros. A imagem eletrônica de varredura
é formada pela incidência de um feixe de elétrons no material, sob condições de vácuo.
e representa, em tons de cinza, o mapeamento e a contagem de elétrons secundários e
retroespalhados emitidos pelo material analisado.102
A imagem gerada pela emissão de elétrons retroespalhados, demonstra
diferenças composicionais na região ionizada do material. Esta região possui formato de
“pêra” e se estende desde a superfície até alguns micrômetros no interior do mesmo
(Figura 34).103
Ao MEV pode ser acoplado o sistema de EDS (Energy Dispersive System), o
qual possibilita a determinação da composição qualitativa e semi-quantitativa das
amostras, a partir da emissão de raios X característicos. O limite de detecção é da ordem
de 1%, mas pode variar de acordo com as especificações utilizadas durante a análise,
como o tempo de contagem, por exemplo.103
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Figura 34: Representação esquemática da região de ionização gerada na interação do
feixe de elétrons com a superfície do material. Adaptado de Duarte et al. (2003).103
A caracterização microestrutural das juntas brasadas foi executada em um
microscópio eletrônico de varredura Shimadzu SSX-550. Foram utilizados na captura
de imagens, ambos os detectores de elétrons (secundários e retroespalhados), sendo
devidamente acoplado um sistema de microanálise por espectometria de dispersão de
energias (EDS).
Antes da análise no MEV, as juntas brasadas foram embutidas em resina acrílica
e posteriormente cortadas transversalmente, lixadas e polidas. Os cortes foram
realizados em uma cortadeira Isomet Low Speed da Buehler. O lixamento foi realizado
com lixas de SiC com granulometria entre 80 e 1200 mesh, enquanto que o processo de
polimento foi realizado em uma politriz com pastas de diamante (Figura 35).
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Figura 35: Etapas de embutimento e corte transversal da união brasada.
As amostras de metal não exigem nenhuma preparação especial. Todavia, as
cerâmicas, por serem elementos não condutivos devem ser cobertas com uma camada
de material condutivo. Desta forma, as uniões ZrO2/Aço receberam uma cobertura
ultrafina de material eletricamente condutivo depositada por sputtering de baixo vácuo
na amostra.
Isto foi feito para prevenir o acúmulo de campos elétricos estáticos na amostra
devido a irradiação elétrica durante a produção da imagem. No ensaio, o elemento
químico escolhido para esta metalização foi o ouro.
Após serem brasadas, embutidas, cortadas transversalmente e preparadas, as
uniões zircônia/aço foram analisadas por um microscópio eletrônico de varredura,
marca Shimadzu, modelo SSX-550 do laboratório de Ensaios de Materiais do CTGÁS,
utilizando-se voltagem de aceleração de elétrons entre 20 e 26 kV.

Silva, João Moreno Vilas Boas de Souza

Dezembro / 2011 / PPgEM / UFRN

81

O objetivo desta análise foi fazer um acompanhamento das mudanças
microestruturais e morfológicas, ocorridas durante o processo de brasagem, bem como
estudar as camadas de reações formadas na interface entre o metal, a liga de adição e a
cerâmica.

3.8.2 ESPECTRÔMETRO DE EMISSÃO ÓPTICA

A técnica de emissão óptica fornece determinações rápidas e precisas de muitos
elementos em uma amostra. Esta é a técnica utilizada para o controle de qualidade e de
processo de indústrias metalúrgicas, laboratoriais, fundições ferrosas e não-ferrosas.
Para a realização deste ensaio no presente trabalho, foi utilizado um
espectrômetro Shimadzu PDA-7000 do laboratório de Ensaio de Materiais do CTGás.
Este equipamento é um modelo de alta performance analítica, utilizando o
método PDA (Pulse Height Distribution Analysis) em sua configuração básica, método
este que melhora a exatidão e a confiabilidade das análises.
Este ensaio teve como objetivo classificar e quantificar os elementos químicos
presentes na composição do metal utilizado na brasagem, ou seja, o aço.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS
Neste sub-capítulo foram analisadas no MEV as imagens dos sistemas estudados
com o intuito de caracterizar os mesmos quanto ao tamanho e disposição dos grãos, bem
como as possíveis trincas nas superfícies das cerâmicas.
Na imagem da ZrO2 Mg-PSZ no Microscópio Eletrônico de Varredura (Figura
36), identifica-se os grãos da superfície da cerâmica, observando-se uma microestrutura
homogênea e com uma distribuição de tamanho de grãos uniforme, podendo-se inferir
um tamanho médio da ordem de 2 µm.
Observa-se a presença de defeitos na superfície da cerâmica. Em relação a estes,
deve-se destacar que os mesmos podem influenciar no processo de metalização
mecânica. Pois, no processo de metalização, a carga aplicada na superfície cerâmica
pela ferramenta de Ti pode provocar o crescimento de trincas, assim como nuclear
microtrincas em função da concentração de tensão.
Destaca-se que a elevada tenacidade a fratura da zircônia, quando comparada a
outras cerâmicas como Al2O3, SiC e Si3N4, minimiza tal efeito. Deve-se considerar
também, que os defeitos observados são da ordem de 1 a 2 µm, não sendo portanto
assim penetrados pela ponta da ferramenta de Ti.
Outro efeito que pode ocorrer durante a metalização é o fechamento destes
defeitos com Ti, em função da formação de mais de uma camada do filme depositado
continuamente e em alta rotação da ferramenta e da própria cerâmica. O mecanismo
predominante que irá atuar pode ser observado por meio a verificação de trincas após na
interface após a etapa de brasagem. Defeitos podem nuclear trincas na superfície do
material.
Observando-se os defeitos encontrados na superfície da cerâmica por imagens de
microscopia eletrônica de varredura, verificou-se que o tamanho de grão oscilou entre
0,5 a 2 µm, assim como a presença de porosidade finamente dispersa (Figura 36 e 37).
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Defeitos

Figura 36: Micrografia por MEV para caracterização da ZrO2 Mg-PSZ.

Figura 37: Micrografia por MEV para caracterização da ZrO2 Mg-PSZ.
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Análise similar realizada na superfície das amostras da ZrO2 Y-TZP revelou
característica similar a observada na superfície da ZrO2 Mg-TZP. Na figura 38, tem-se
ressaltado a presença de defeitos da ordem de 2 µm.

Defeito

Figura 38: Micrografia por MEV para caracterização da ZrO2 Y-TZP.
Ampliando o aumento em um defeito situado na superfície da cerâmica
supracitada, foi possível analisar o tamanho e disposição dos grãos presentes na sua
microestrutura. Desta forma, pode-se observar, que os grãos se distribuem de forma
uniforme com pequenas falhas, mantendo um tamanho médio de aproximadamente 1
µm (Figura 39).
Verifica-se assim, que do ponto de vista da superfície a ser metalizada, as duas
zircônias estudadas apresentam características similares quanto a presença de defeitos e
disposição e tamanho de grão, não devendo afetar o processo de metalização mecânica.
A diferença de dureza entre os dois tipos de zircônia também não é significativo, não
devendo alterar substancialmente as características do filme de titânio metalizado.
Destaca-se, entretanto, que a presença da Mg e da Y pode influenciar a cinética das
reações que ocorrerão entre a cerâmica, o filme de Ti e a liga de adição, durante a etapa
de brasagem, assim como as fases interfaciais a serem formadas.
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Figura 39: Micrografia por MEV para caracterização da ZrO2 Y-TZP.

4.2 MICRODUREZA
Com o intuito de analisar uma possível mudança nas propriedades mecânicas das
cerâmicas durante a brasagem, essas foram submetidas ao ensaio de microdureza
Vickers. A carga utilizada foi de 2 kgf e o tempo de aplicação da carga pelo identador
foi de 15 s.
As amostras foram divididas em quatro grupos:
•

ZrO2 estabilizada com ítria;

•

ZrO2 estabilizada com ítria (tratada termicamente);

•

ZrO2 parcialmente estabilizada com magnésia;

•

ZrO2 parcialmente estabilizada com magnésia (tratada termicamente).

O tratamento térmico o qual as cerâmicas foram submetidas, foi idêntico ao ciclo
térmico da brasagem descrito na página 74 do sub-capítulo 3.4 desta tese.
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A Tabela 08 mostra os valores obtidos da microdureza Vickers das cerâmicas
analisadas.
Tabela 08: Microdureza Vickers.

Material

ZrO2 Y-TZP

ZrO2 Mg-PSZ

Tratamento

Microdureza Vickers (HV)

Térmico

Média

Desvio Padrão

NÃO

1194

± 36

SIM

1142

± 54

NÃO

1207

± 44

SIM

1640

± 39

O valor encontrado para a zircônia estabilizada com ítria, se encontra dentro dos
valores encontrados na literatura.53,104
A diferença entre a média dos valores de microdureza Vickers entre a ZrO2 YTZP e a ZrO2 Y-TZP tratatado termicamente não foi significativa. Porém, verificou-se
um aumento de cerca de 35% na média da microdureza Vickers da ZrO2 Mg-PSZ
tratada termicamente em relação àquela que não foi submetida à tratamento térmico.
Segundo Pinheiro (2008) quando o material é temperado para o campo cúbico
tetragonal e levado até a temperatura ambiente, dependendo do tamanho de grão, a fase
tetragonal poderá se transformar em monoclínica, em um processo de aumento de
volume que afetará consideravelmente as propriedades mecânicas. Esse processo é
fundamental na zircônia parcialmente estabilizada (PSZ).53

4.3 AVALIAÇÃO DO REVESTIMENTO METÁLICO
A resistência mecânica e a confiabilidade de uma união metal/cerâmica por
brasagem não está somente na escolha correta dos pares metal/cerâmicos, mas também
na definição da liga de adição apropriada e principalmente na qualidade de deposição do
filme metálico de titânio na superfície da cerâmica. Esta deposição é fortemente
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influenciada por alguns parâmetros do processo de metalização como o tempo e o
ângulo de contato entre a ferramenta e a amostra a ser metalizada, a rugosidade da
cerâmica, a força de metalização, velocidades relativas e da condição afiamento da
ferramenta de Titânio.
De acordo com Nascimento (2001), estes parâmetros supracitados podem ser
controlados dentro de uma ampla faixa de valores permitindo a otimização da qualidade
do filme.8
Porém, outro fator a ser considerado durante a metalização é a rugosidade da
superfície do material cerâmico, uma vez que podem ocorrer fraturas na cerâmica, haja
vista a alta força de metalização mecânica empregada pelo operador durante este
processo.
Sabe-se ainda, que quando se aumenta a força, o desgaste da ferramenta é
acentuado; entretanto, isto ocorre também com relação ao filme que já foi depositado na
cerâmica, atuando no seu arranchamento e posterior deposição, preferencialmente em
locais com a presença de microdefeitos.
Nascimento (2001) afirmou que a deposição mecânica do filme deve ocorrer
através do desgaste abrasivo e adesivo da ferramenta de Ti, eventualmente podendo
também considerar a fadiga de contato. Parte do material removido fica aderido
mecanicamente na superfície cerâmica que está sendo metalizada. Durante o processo
de deposição mecânica, as partículas de Ti depositadas na cerâmica podem ser
deformadas com a sequência do atrito, escoando para locais de difícil acesso (pequenos
vales) e contribuindo para a minimização dos defeitos e maior homogeneidade do
filme.8
Na figura 40 observa-se que a superfície da zircônia estabilizada com ítria foi
metalizada de forma parcialmente homogênea, entretanto não contínua, apresentando
defeitos no filme (regiões da cerâmica sem deposição) localizados preferencialmente no
centro e próximo das bordas.
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Figura 40: Micrografia por MEV da superfície da ZrO2 Y-TZP metalizada com Ti.
As falhas nas regiões das bordas da cerâmica se dão pela própria natureza do
processo de metalização mecânica, no qual o operador realiza movimentos contínuos do
centro até a borda da amostra repetidamente durante um tempo determinado.
Acontece que quão mais perto da borda da cerâmica o operador chega com a
ponteira de titânio, mais difícil se torna manter o contato contínuo em ter a ferramenta e
a superfície da cerâmica.
Porém, comparando-se os resultados obtidos com a literatura, observa-se que o
padrão do filme de Ti depositado mecanicamente é similar ao observado com outros
materiais, que obtiverem sucesso na etapa de brasagem.8,20,22
Já a falha de deposição no centro da amostra se deu, além das diferenças na
planicidade da superfície, devido ao fato da velocidade v tender à zero no centro (r = 0)
de um cilindro em rotação, o que dificulta a deposição por atrito, conforme explica a
equação a seguir.
(4)

 

Onde “v” significa à velocidade, “ω” representa a velocidade angular e r é igual
ao raio entre o ponto de medição e o centro da amostra cerâmica.
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Na figura a seguir pode-se observar com clareza o defeito de deposição no
centro da amostra, bem como a composição química da superfície cerâmica em
diferentes pontos (Figura 41, 42 e 43).

Figura 41: Micrografia por MEV da superfície da ZrO2 Y-TZP metalizada com Ti.

Figura 42: Análise química pontual da região “A” da ZrO2 Y-TZP metalizada com Ti.
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Figura 43: Análise química pontual da região “B” da ZrO2 Y-TZP metalizada com Ti.

Ampliando-se o aumento no microscópio eletrônico de varredura, pode-se
perceber que a deposição de titânio através da metalização mecânica manual nesta
amostra cerâmica ocorreu de forma satisfatória.
Algumas camadas duplas e com uma maior espessura na deposição de Ti
também podem ser facilmente identificadas. Este fenômeno se deve ao fato de que,
durante o processo de metalização mecânica, o operador atrita sua ferramenta com a
amostra por inúmeras vezes. Este procedimento tem como intuito preencher toda a sua
superfície cerâmica com um filme fino metálico, o que, em algumas vezes, pode
produzir tais formações (Figura 44).
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Figura 44: Micrografia por MEV da superfície da ZrO2 Y-TZP metalizada.
Ao observar a superfície da zircônia estabilizada com magnésia (ZrO2 Mg-PSZ),
percebe-se que o filme de titânio depositado pela metalização mecânica também se
manteve homogêneo, atingindo toda região da cerâmica (Figura 45).

Figura 45: Micrografia por MEV da superfície da ZrO2 Mg-PSZ metalizada com Ti.
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Na figura a seguir, pode-se observar com maior riqueza de detalhes as regiões
que onde houve deposição de titânio, bem como aquelas onde isso não ocorreu. Foram
selecionados alguns pontos para que fosse feita uma análise químicas destas regiões
distintas (Figura 46, 47 e 48).

Figura 46: Micrografia por MEV da superfície da ZrO2 Mg-PSZ metalizada com Ti.

Figura 47: Análise química pontual da região “A” da ZrO2 Mg-PSZ metalizada com Ti.
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Figura 48: Análise química pontual da região “B” da ZrO2 Mg-PSZ metalizada com Ti.
Ampliando-se o aumento no microscópio eletrônico de varredura, pode-se
perceber que a deposição de titânio através da metalização mecânica manual nesta
amostra cerâmica ocorreu de forma satisfatória. Porém, também foram identificadas
camadas duplas de Ti na superfície da cerâmica (Figura 49).

Figura 49: Micrografia por MEV da superfície da ZrO2 Mg-PSZ metalizada com Ti.
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Nascimento (2001) propôs um mecanismo de formação de interface de uniões
entre alumina (metalizada mecanicamente com Ti) e ligas Fe-Ni-Co, em que durante a
brasagem, a liga de adição reage com o Ti do filme metalizado, tornando-se ativa e
permitindo que o Ti dissolvido atinja as regiões da superfície cerâmica que não foram
metalizadas mecanicamente (defeitos). Desta forma, a presença de regiões com várias
camadas de titânio (dupla camada) entra em contato mais rápido com a liga de adição e
favorece a brasagem, que tende a ocorrer sem defeitos.8
Rice, 1991 apud Hanson et al., afirmou que a adição de Ti em ligas Ag-Cu tende
a baixar ângulos de contato e consequentemente provocar seu molhamento. Todavia,
durante este processo, o elemento ativo titânio reage com a zircônia, esgotando a região
da superfície de oxigênio. Isto tem com como consequência o efeito de escurecimento
da zircônia na região da interface entre a mesma e a liga de adição.13
Neste trabalho o mesmo fenômeno também ocorreu, devido à deposição do
titânio na superfície da cerâmica pelo processo de metalização mecânica. Desta forma, o
escurecimento da cerâmica na região da interface pode ser observado em diversas
figuras desta tese.

4.4 ESTANQUEIDADE DAS AMOSTRAS BRASADAS
Foram realizados testes de estanqueidade nas peças brasadas, para determinar a
estanqueidade das uniões, característica essencial em uma grande quantidade de
aplicações metal-cerâmicas, principalmente envolvendo dispositivos que operam sob
vácuo. Nos resultados obtidos a maioria das peças obtiveram resultado positivo, não
apresentando vazamento até 10-10 mbar.l/s podendo ser utilizadas em ultra-alto vácuo.
Schröder et al. (2000) apud Pimenta (2009) consideram que a taxa de vazamento
máxima permitida para a maioria dos casos de aplicação da técnica está na faixa 10-6 à
10-8 mbar.ℓ.s-1. Assim, valores da taxa de vazamento abaixo de 10-8 mbar.ℓ.s-1 podem
ser considerados como componentes estanques,o que significa que haveria perda de
cerca de 3 ml de Hélio em um ano.22
A tabela 09 demonstra o resultado do teste de estanqueidade após a brasagem.
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Tabela 09 – Teste de estanqueidade das amostras brasadas.
Operação
1ª Brasagem

2ª Brasagem

3ª Brasagem

4ª Brasagem

5ª Brasagem

6ª Brasagem

Nº

Materiais

Vazamento (mbar.l/s)

1

ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço

1,0 x 10-7

2

ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço

1,6 x 10-8

3

ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço

3,0 x 10-9

4

ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu-Ni / Aço

≤ 10-10

5

ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu-Ni / Aço

≤ 10-10

6

ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu-Ni / Aço

≤ 10-10

7

ZrO2Mg-PSZ / Ag-Cu / Aço

≤ 10-10

8

ZrO2Mg-PSZ / Ag-Cu / Aço

≤ 10-10

9

ZrO2Mg-PSZ / Ag-Cu / Aço

1,6 x 10-6

10

ZrO2Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni / Aço

≤ 10-10

11

ZrO2Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni / Aço

≤ 10-10

12

ZrO2Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni / Aço

≤ 10-10

13

ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço

≤ 10-10

14

ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço

≤ 10-10

15

ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu-Ni / Aço

≤ 10-10

16

ZrO2Mg-PSZ / Ag-Cu / Aço

≤ 10-10

17

ZrO2Mg-PSZ / Ag-Cu / Aço

≤ 10-10

18

ZrO2Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni / Aço

≤ 10-10

Analisando-se os resultados do teste de estanqueidade, verifica-se que a maior
parte das amostras mostrou-se tecnicamente estanque, o que comprova que a
metalização mecânica nos dois tipos de zircônia, assim como o processo de brasagem
foram adequados. Deve-se destacar também que as uniões obtidas com as duas ligas de
adição estudadas mostraram-se estanque, mostrando que o uso da liga com a presença
de Ni pode ser uma alternativa interessante neste tipo de união.
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Regiões de escurecimentos da Zircônia

Figura 50 – Amostras brasadas que foram submetidas ao teste de estanqueidade.
A figura 50 mostra uma foto de algumas das amostras brasadas. As peças 1, 2 e
3 apresentam a região de interface cerâmica/metal um pouco mais escura, além de terem
falhado no teste de estanqueidade. Estes fatos se devem a produção de óxidos, pois o
vácuo do forno no momento piorou um pouco durante a brasagem, chegando em 10-4
mbar.
O efeito da atmosfera do forno é um fator fundamental na brasagem, sobretudo
quando se utilizam ligas de adição com elementos reativos em suas composições. Uma
atmosfera de alto vácuo com valores entre 10-4 a 10-5 mbar, é a atmosfera mais
recomendada para diminuir a atividade do oxigênio e nitrogênio. A não utilização de
vácuo propicia elementos como oxigênio de nitrogênio (presentes na atmosfera) que
possam difundir e reagir exageradamente com elementos do par metal-cerâmica a ser
brasado. Esse fenômeno forma camadas de reação com espessura elevada; oxidação
superficial; podendo haver formação de compostos indesejáveis, tais como
intermetálicos, óxidos e nitretos. Todos estes possíveis fatores conduzem a uma
diminuição das propriedades mecânicas das juntas. Caso não seja possível utilizar um
equipamento com sistema de vácuo, pode-se recorrer à atmosferas inertes ou redutoras
por insuflação de gases de elevada pureza, tais como argônio e hélio.15,105,106
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Porém, ao analisarmos outros conjuntos brasados, verificamos que a interface
das uniões também se mostrou escurecida, mesmo que em uma magnitude inferior
(Figuras 51 e 52).

Figura 51: Amostras brasadas que foram submetidas ao teste de estanqueidade.

Figura 52: Amostras brasadas que foram submetidas ao teste de estanqueidade.
Pimenta et. al (2009), estudaram a influência das contrapartes metálicas e do
revestimento de Ti metalizado mecanicamente no escurecimento da zircônia em
interfaces cerâmica/metal brasadas. Eles verificaram que a região escura ficou mais
evidente na ZrO2 PSZ-Mg do que na ZrO2 TZP-Y para as mesmas condições de
brasagem, ou seja, uma temperatura de brasagem 820 ºC. Percebeu-se ainda, que em
temperaturas de brasagem mais altas, como 880 ºC, o escurecimento da zircônia foi
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mais extenso na interface brasagem. Em ambos os testes, a liga de adição utilizada foi
uma liga metálica Ag-28Cu eutética.22
Outros pesquisadores também já relataram este típico efeito de escurecimento na
zircônia em interfaces de juntas cerâmica/metal através de brasagem ativa utilizando
ligas de adição contendo Ti como metal ativo. Este fenômeno é atribuído à uma
depleção parcial de oxigênio da cerâmica causada por um metal ativo com alta afinidade
com oxigênio, no caso, o titânio, levando a formação de óxidos TiO e/ou TiO2. Ou seja,
existe uma mudança estequiométrica da ZrO2 através de uma reação de redução para
ZrO ou Zr (metálico). Constatou-se também, que essa reação de redução é acompanhada
pela mudança de cor na superfície da zircônia em contato com a liga de adição. 5,13,22,
58,107

O efeito escurecimento da zircônia a partir da interface das junções brasadas
também pode ser influenciada por alguns fatores, tais como: os patamares de brasagem,
o substrato ao qual está sendo unida a zircônia, e o percentual de metal ativo na
composição da liga de adição.13,22,58

4.5 TENSÃO DE RUPTURA À FLEXÃO EM 3-PONTOS

Com o intuito de analisar a tensão de ruptura das junções das amostras brasadas,
estas foram submetidas ao ensaio mecânico de flexão de 3-pontos.
As amostras foram divididas segundo o conjunto metal/cerâmico utilizado
durante a brasagem, bem como suas respectivas ligas de adição. Desta forma, foram
submetidos ao ensaio mecânico supracitado, os seguintes sistemas:
•

ZrO2 estabilizada com ítria / Liga de adição prata-cobre / Aço;

•

ZrO2 estabilizada com ítria / Liga de adição prata-cobre-níquel / Aço;

•

ZrO2 parcialmente estabilizada com magnésia / Liga de adição pratacobre / Aço;

•

ZrO2 parcialmente estabilizada com magnésia / Liga de adição pratacobre-níquel / Aço;
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Na Tabela 10 são apresentados os resultados da resistência mecânica à flexão em
3-pontos das uniões brasadas após revestimento com Ti puro, sob condições otimizadas
de metalização (50 s / 800 rpm / 27.000 rpm).
Tabela 10: Tensão de ruptura das junções metal/cerâmica brasadas.
Materiais

Tensão de Ruptura (MPa)
Média

Desvio Padrão

ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço

103,56

± 23,78

ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu-Ni / Aço

117,81

± 32,12

ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu / Aço

110,03

± 0,04

ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni / Aço

121,61

± 20,44

Verifica-se que a resistência mecânica das uniões com a zircônia estabilizada
parcialmente com magnésia (ZrO2 Mg-PSZ) é superior a resistência mecânica das
uniões com zircônia estabilizada com itria (ZrO2 Y-TZP), para as duas ligas de adição
estudadas.
Segundo Absi e Glandus (2002), os valores de resistência mecânica de materiais
frágeis como os cerâmicos, usualmente exibem uma grande dispersão (superior a 100
%) mesmo para cerâmicos de alta performance. Sendo assim, o desvio-padrão
observado em todas as condições de brasagem encontra-se dentro do usualmente
encontrado para as uniões metal-cerâmica.108
Também fica evidente que a utilização da liga de adição Ag-Cu-Ni aumentou a
tensão de ruptura média nos dois tipos de cerâmica. Em ambos os casos a substituição
da liga de adição de Ag-Cu para Ag-Cu-Ni aumentou em cerca de 12% a tensão média
de ruptura das uniões.
Desta forma, o que se conclui do ponto de vista da tensão de ruptura, é que a
combinação ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni / Aço apresentou-se como a melhor opção no
que diz respeito à resistência mecânica, apesar de que a resistência mecânica das demais
uniões pode ser considerada adequada.
Vale ainda salientar, que os resultados de tensão de ruptura da tabela 10 estão de
acordo com os valores pré-estabelecidos para zircônia, presentes tanto na tabela 01
como na tabela 03 do presente documento.
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4.5.1 ANÁLISE DA SUPERFÍCIE DE FRATURA
Após sofrerem ruptura, devido ao ensaio de flexão em 3-pontos, as superfícies
de fratura da interface das amostras metal/cerâmicas foram analisadas utilizando
microscópio óptico. Esta análise foi realizada em um laboratório do departamento de
química da UFRN.
A análise da superfície de fratura no caso do conjunto ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu /
Aço, revela que a ruptura ocorreu preferencialmente na interface entre a liga de adição e
o aço, revelando que o molhamento da liga de adição com a zircônia metalizada
mecanicamente com Ti foi adequado, assim como o nível de tensão residual gerado não
foi excessivo, a ponto de provocar a falha prematura do componente.
Na figura 53 tem-se a superfície de fratura de união ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço.
Verifica-se que a superfície de fratura é plana, indicando que a trinca propagou-se de
um plano perpendicular ao eixo do componente e a máxima tensão trativa a que a
amostra foi submetida.

(a)

(b)

(c)

Figura 53: (a) Junção ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço após a fratura. (b) Superfície de fratura da
ZrO2 Y-TZP. (c) Superfície de fraturado aço.
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A análise da superfície de fratura no caso do conjunto ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu-Ni /
Aço, revela que a ruptura ocorreu na interface entre a liga de adição e a cerâmica
metalizada.
Percebe-se que o furo no centro da interface não está aparente. Isto se deve ao
fato da liga de adição ter penetrado no mesmo durante a brasagem. A Figura 54
demonstra a superfície de fratura da presente união metalocerâmica.

(a)

(b)

(c)

Figura 54: (a) Junção ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu-Ni / Aço após a fratura. (b) Superfície de fratura da
ZrO2 Y-TZP. (c) Superfície de fratura do aço.

A análise da superfície de fratura no caso do conjunto ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu /
Aço, revela que a ruptura ocorreu mais uma vez na interface entre a liga de adição e a
cerâmica metalizada.
Observa-se ainda, que o furo no centro da interface novamente não se encontra
exposto. Este fato recorrente comprova a penetração da liga de adição no furo central do
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aço durante o processo de brasagem. A Figura 55 mostra a superfície de fratura da
junção metal/cerâmica em questão.

(a)

(c)

(b)

Figura 55: (a) Junção ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu / Aço após a fratura. (b) Superfície de fratura da
ZrO2 Mg-PSZ. (c) Superfície de fratura do aço.

Ao contrário dos outros conjuntos híbridos, a análise da superfície de fratura no
caso do conjunto ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni / Aço revela que a ruptura ocorreu na
zircônia, e não na interface entre os materiais brasados.
Este fato se deu devido à alta tensão à fratura demonstrada nesta união. Desta
forma, as imagens e micrografias da união demonstraram coerência com os valores
apresentados na Tabela 10. A Figura 56 mostra a superfície de fratura da união
metal/cerâmica em questão.
Observa-se também, de acordo com a tabela 10, que o conjunto (ZrO2 MgPSZ/Ag-Cu-Ni/Aço) obteve a maior média de tensão à ruptura na interface. Presume-se,
desta forma, que o alto valor médio de tensão à ruptura obtido pelo sistema em questão,
fez com que o ponto frágil fosse a cerâmica ao invés da interface.
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Outro fator verificado que deve ser considerado através da análise da superfície
de fratura que trata-se de um acúmulo de tensão residual na interface que pode ter
tornado a cerâmica mais frágil. Esta tensão residual concentra-se através do
intertravamento originado pela diferença de coeficientes térmicos na interface entre a
cerâmica e a liga metálica. Este fenômeno pode explicar uma possível redução na
tenacidade a fratura da cerâmica, o que também explicaria o porque da fratura ter
ocorrida na mesmo, e não na interface.

(a)

(b)

(c)

Figura 56: (a) Junção ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni / Aço após a fratura. (b) Superfície de fratura
da ZrO2 Mg-PSZ. (c) Superfície de fratura do aço.

Analisado os sistemas quanto à sua tensão à ruptura e superfícies de fratura,
respectivamente, conclui-se que o conjunto composto pela (ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni /
Aço) apresentou a melhor resistência mecânica. Corroborando com os valores
encontrados na tabela 10, a análise da superfície de fratura deste par metal/cerâmico
revelou que a ruptura ocorreu na zircônia, e não na interface entre os materiais brasados,
sendo a cerâmica o ponto frágil do sistema, devido à alta resistência mecânica na
interface.
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4.6 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DAS INTERFACES
A microestrutura e composição química dos sistemas estudados foram
investigadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), com os recursos de
imagens de elétrons retroespalhados e microanálise por espectrometria de dispersão de
energias (EDS).
As figuras 57, 58 e 59 possibilitam uma análise da superfície da interface da
união ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço. Desta forma, a morfologia, microestrutura dos
componentes e reações presentes nesta junção estão evidenciadas nas figuras abaixo.

Aço

Liga de adição Ag-Cu

ZrO2 Y-TZP

Camada de
reação

Figura 57: Micrografia por MEV da interface ZrO2Y-TZP/ Ag-Cu / Aço.
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Aço

Liga de adição Ag-Cu

ZrO2 Y-TZP

Camada de
reação

Figura 58: Micrografia por MEV da interface ZrO2Y-TZP/ Ag-Cu / Aço.
Nas figuras 57 e 58 pode-se observar, além do aço e da ZrO2 Y-TZP, a liga de
adição Ag-Cu, onde a prata aparece evidenciada nas regiões claras, enquanto que o
cobre se faz presente nas regiões escuras da estrutura eutética. Sendo possível perceber
também uma camada de reação entre a liga de adição e a zircônia.
Cabe ressaltar que na região central de contato entre a liga de adição e o metal
de base, observa-se a presença de algumas fases precipitadas, provavelmente ricas em
Ti, comprovando a dissolução do filme metalizado de Ti na liga de adição.
Pode-se supor ainda que, devido ao alto valor da resistência mecânica
apresentada (Tabela 10), bem como pelas características de fratura, que as ligações entre
a cerâmica metalizada e a liga de adição se apresentam de forma tanto físicas quanto
químicas.
As figuras a seguir demonstram uma análise química realizada por EDS no
microscópio eletrônico de varredura. Nesta análise, foram investigados 5 regiões e,
desta forma, pode-se comprovar a presença dos elementos descritos acima.
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Prata

Cobre

Figura 59: Micrografia por MEV da interface ZrO2Y-TZP/ Ag-Cu / Aço.

Figura 60: Análise química pontual da região “A” da ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço.
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Figura 61: Análise química pontual da região “B” da ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço.

Figura 62: Análise química pontual da região “C” da ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço.
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Figura 63: Análise química pontual da região “D” da ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço.

Figura 64: Análise química pontual da região “E” da ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço.
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A região “A”, presente na zona escura da estrutura com características eutéticas
é composto de cobre, enquanto que a região “B”, na zona clara desta mesma estrutura, é
composto de prata. As regiões “C” e “D” apresentam alto índice de Ag e Cu, devido à
proximidade com a liga de adição, entretanto possuem um percentual de Ti referente ao
filme metalizado mecanicamente que já se faz presente. Já a região “E”, que se encontra
no substrato cerâmico, revela picos zircônia e ítria,
As figuras 65, 66 e 67 possibilitam uma análise da superfície da interface da
união ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu / Aço. Desta forma, a morfologia e microestrutura dos
componentes e reações presentes nesta junção estão evidenciadas nas figuras abaixo.

Liga de adição Ag-Cu

Camada de
reação

ZrO2Mg-PSZ

Figura 65: Micrografia por MEV da interface ZrO2 Mg-PSZ/ Ag-Cu / Aço.

Liga de adição Ag-Cu

ZrO2Mg-PSZ
Camada de
reação
Figura 66: Micrografia por MEV da interface ZrO2 Mg-PSZ/ Ag-Cu / Aço.
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Nas figuras 65 e 66 é possível observar a ZrO2 Mg-PSZ, a liga de adição Ag-Cu,
onde a prata aparece evidenciada nas regiões claras, enquanto que o cobre se faz
presente nas regiões escuras da estrutura eutética.
Identifica-se uma camada de reação entre o filme de titânio depositado na
cerâmica e o substrato cerâmico em uma reação de oxi-redução que favorece o
surgimento de Zr e TiO.
Na figura 67 pode-se observar claramente a camada de reação supracitada, sendo
possível, inclusive, quantificar sua espessura média, a qual ficou na ordem de 10 µm.
As figuras a seguir demonstram uma análise química realizada por EDS no
microscópio eletrônico de varredura. Nesta análise, foram analisados 6 pontos e, desta
forma, pode-se comprovar a presença dos elementos descritos acima.

Figura 67: Micrografia por MEV da interface ZrO2 Mg-PSZ/ Ag-Cu / Aço.
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Figura 68: Análise química pontual da região “A” da ZrO2 Mg-PSZ /Ag-Cu/ Aço.

Figura 69: Análise química pontual da região “B” da ZrO2 Mg-PSZ /Ag-Cu/ Aço.
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Figura 70: Análise química pontual da região “C” da ZrO2 Mg-PSZ /Ag-Cu/ Aço.

Figura 71: Análise química pontual da região “D” da ZrO2 Mg-PSZ /Ag-Cu/ Aço.
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Figura 72: Análise química pontual da região “E” da ZrO2 Mg-PSZ /Ag-Cu/ Aço.

Figura 73: Análise química pontual da região “F” da ZrO2 Mg-PSZ /Ag-Cu/ Aço.
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A região “A” apresenta componentes como ferro, cromo e níquel, compatíveis
com a composição do aço. A região “B, situada na camada de reação entre o metal e a
liga de adição apresenta elementos como prata e cobre, presentes na própria liga, e o
titânio que aparentemente difundiu do filme metalizado e migrou para esta região
favorecendo estas reações químicas. A região “C”, presente na zona clara da estrutura
com características eutéticas é composta basicamente de prata e cobre, mesma
composição encontrada na região “D”, localizada na zona escura desta mesma estrutura.
A região “E” apresenta alto índice de Ag e Cu, devida a proximidade com a liga de
adição, entretanto possui um percentual de Ti referente ao filme metalizado
mecanicamente já se faz presente. Já a região “F”, que se encontra no substrato
cerâmico, revela picos zircônia e magnésio.
As figuras 74, 75 e 76 possibilitam uma análise da superfície da interface da
união ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni / Aço. Desta forma, a morfologia e microestrutura dos
componentes e reações presentes nesta junção estão evidenciadas nas figuras abaixo.

Resina Acrílica

Aço
Liga de adição Ag-Cu-Ni
Camada de
reação

ZrO2Mg-PSZ
Filme de Ti
Figura 74: Micrografia por MEV da interface ZrO2 Mg-PSZ/ Ag-Cu-Ni / Aço.

Na figura acima é possível identificar um fenômeno que ocorreu em quase todas
as amostras brasadas. Neste fenômeno, a liga de adição tende a migrar para o interior do
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furo central, o qual foi feito nas amostras metálicas com o intuito de se realizar o ensaio
de estanqueidade após a brasagem.
Este acúmulo de liga de adição nesta zona dar-se-á devido ao peso que o portaamostras impõe à liga de adição, que dessa forma é forçada a espalhar-se quando chega
à temperatura de fusão.
Também é possível identificar resina dentro do mesmo furo. Este fato ocorreu no
momento do embutimento da amostra para ser cortada transversalmente para análise. Há
ainda a formação de camadas de reação ao longo de toda a extensão do furo, no qual
houve contato entre a liga de adição e o metal de base.

Aço

Liga de adição Ag-Cu-Ni

ZrO2 Mg-PSZ
Camada de
reação

Figura 75: Micrografia por MEV da interface ZrO2 Mg-PSZ/ Ag-Cu-Ni / Aço.

Nas figuras 74 e 75 é possível observar a ZrO2 Mg-PSZ, o aço e a liga de adição
Ag-Cu-Ni. É importante destacar a diferença da microestrutura desta liga de adição das
anteriores devido à adição de 0,75% de níquel em sua composição. Na estrutura eutética
da liga de adição em questão, a prata aparece evidenciada nas regiões claras, o cobre se
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faz presente nas regiões com a coloração mais escurecida, enquanto que o níquel
aparece em poucas regiões ainda mais escuras.
Identifica-se ainda na figura 76, uma camada de reação entre o filme de titânio
depositado na cerâmica e o substrato cerâmico em uma reação de oxi-redução que
favorece o surgimento de Zr e TiO.
Também é possível observar claramente nesta figura, a presença de uma camada
de reação entre a liga Ag-Cu-Ni com o metal de base. Uma camada de reação desta
magnitude foi observada apenas neste grupo de materiais. Isso pode explicar porque o
conjunto ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni / Aço apresentou a maior tensão de ruptura na
interface da união.

Aço

Liga de adição Ag-Cu-Ni

ZrO2Mg-PSZ
Camada de
reação

Figura 76: Micrografia por MEV da interface ZrO2 Mg-PSZ/ Ag-Cu-Ni / Aço.
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5 CONCLUSÕES
A metodologia aplicada, desde o corte, a usinagem, a metalografia do metal e da
cerâmica, a metalização mecânica, bem como na confecção de porta-amostras
específico, se mostrou eficaz para a fabricação de junções híbridas através do processo
de brasagem indireta.
Mesmo apresentando algumas faltas de continuidade e falhas nas margens da
amostra, a deposição de titânio se mostrou homogênea no substrato cerâmico.
Comprovando assim, o sucesso na utilização do processo de metalização mecânica de
zircônia com Ti, bem como a sua viabilidade técnica como etapa preparatória para a
brasagem sem a utilização de metais ativos na liga de adição.
Os resultados do processo de união por brasagem da ZrO2 Y-TZP e da ZrO2 MgPSZ metalizadas mecanicamente com o aço foram positivos, tanto para a liga de adição
eutética Ag-Cu, quanto para a liga de adição Ag-Cu-Ni.
Do ponto de vista da estanqueidade, os resultados dos conjuntos brasados se
mostraram excelentes, demonstrando mais uma vez a qualidade das uniões.
A caracterização química e estrutural das interfaces brasadas revelou ligações
químicas, tanto entre a cerâmica e o metal ativo da metalização mecânica, quanto entre
a liga de adição e o metal de base.
Dos quatro conjuntos estudados, o que se mostrou mais promissor no que diz
respeito à resistência mecânica da união foi o ZrO2 Mg-PSZ / Ag-Cu-Ni / Aço, fato
comprovado através do ensaio da flexão em 3-pontos e da análise microestrutural da
interface.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Com o intuito de melhorar os resultados obtidos neste trabalho e de nortear
outros pesquisadores que desejam seguir minhas pesquisas, enumero abaixo algumas
sugestões para trabalhos futuros nesta temática:
1. Realizar processos de brasagem com outros patamares e ciclos térmicos,
com o intuito de compreender o comportamento dos materiais envolvidos
no conjunto metal/cerâmico;
2. Produzir conjuntos brasados sem metalização mecânica prévia da
superfície cerâmica com ligas Ag-Cu e Ag-Cu-Ni, com o objetivo de
isolar e analisar algumas variáveis deste processo;
3. Produzir conjuntos brasados sem metalização prévia, porém com ligas de
adição contendo elementos ativos para obter uma comparação de custobenefício com a metodologia empregada neste trabalho;
4. Acompanhar o comportamento do ângulo de contato ao longo do
molhamento das ligas Ag-Cu e Ag-Cu-Ni na superfície da zircônia com a
utilização de uma câmera;
5. Observar e analisar compostos presentes na interface das juntas brasadas,
através do microscópio eletrônico de transmissão (MET).
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