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RESUMO
O compósito de cobre-grafite (Cu-C) é um material amplamente utilizado
como contatos elétricos deslizantes onde a fase cobre fornece a propriedade de
condutividade elétrica e a fase grafita, a propriedade de lubrificação. Ele é um
sistema imiscível e seus constituintes são mutuamente insolúveis, o que dificulta sua
obtenção. A moagem de alta energia (MAE) é hábil para produzir pós compósitos
nanoestruturados, amorfos e solubilidade sólida ou aumento de solubilidade sólida,
além de produzir alta homogeneidade das fases e refino das partículas das
partículas. O tamanho das partículas, a dispersão das fases e a atmosfera de
sinterização são fatores que afetam a densificação e microestrutura do compósito
Cu-C. Por isso, esse trabalho investigou a influência do tempo de moagem na
diminuição do tamanho e dispersão das fases do compósito Cu-10%pC. O efeito da
temperatura e da atmosfera de sinterização na densidade e microestrutura dos
corpos sinterizados também foram investigados. Pós compósitos foram preparados
por MAE e mistura mecânica. No primeiro caso, os pós foram preparados com álcool
etílico em um moinho planetário Pulverissete 7 com recipiente e bolas de metal duro
a 400 rpm por 50 horas. A razão em massa de pó para bola usada foi de 1:4. No
outro caso, os pós foram colocados em um recipiente de plástico e misturados
manualmente por 5 minutos. Em seguida, os pós foram compactados em matriz
uniaxial a 200 MPa e sinterizados em forno resistivo tubular convencional e com
registro dilatométrico a 800, 1000 e 1050 °C por 1 h de isoterma e sob atmosferas
de argônio, H2 e mistura de argônio e H2. Pós também foram sinterizados por pulso
de plasma (SPS) a 900°C. Os pós elementares preparados por moagem e mistura
mecânica, bem como os compactos sinterizados foram caracterizados por
microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia por energia
dispersiva, difração de raios X e análise de tamanho de partícula. A densidade dos
corpos verdes e sinterizados foram medidas pelo método geométrico
(massa/volume). Medidas de microdureza Vickers também foram efetuadas nos
corpos sinterizados. Os corpos sinterizados sob atmosfera de H2 apresentaram
baixa densidade e resistência mecânica. Diferentemente, os corpos sinterizados no
dilatômetro a 800°C e 1000°C por 1 hora sob atmosfera de argônio ficaram mais
densos, mas sua densidade só alcançou 60,40% da densidade teórica. Uma
densidade maior que 82% da densidade teórica foi alcançada pelos corpos
sinterizados por pulso de plasma e como esperado, as microestruturas dos corpos
sinterizados com pós misturadas mecanicamente são completamente diferentes das
microestruturas dos pós moídos e exibem alta heterogeneidade.
Palavras-chave: Contatos elétricos, moagem de alta energia, compósitos Cu-C,
sinterização.
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ABSTRACT
Copper-graphite composite (Cu-C) is widely used as electrical contacts where
the copper phase provides the property of electrical conductivity and the graphite
phase, the lubrication properties. This system is immiscible and its components are
mutually insoluble, hanpered your consolidation. High energy ball milling (MAE) is
good to produce nanostructured, amorphous and solid solubility powders or increase
solid solubility, in addition to producing high homogeneity of the phases and
composition of the particles. Particle size, phase dispersion and sintering atmosphere
are factors that affect the densification and microstructure of the Cu-C composite.
Therefore, this work investigated the influence of milling time on the decrease in size
and dispersion of Cu-10% pC composite phases. The effect of temperature and
sintering atmosphere on density and microstructure of the samples sintered was also
investigated. Powder-composites they are prepared by MAE and mechanical mixing.
In the first case, powders they are prepared with ethyl alcohol in a Pulverissete 7
planetary mill with carbide balls at 400 rpm for 50 hours. The ball to powder ratio by
weight 1: 4. In the other case, the powders have been placed in a plastic container
and mixed manually for 5 minutes. Soon after the powders are compacted in a
uniaxial matrix at 200 MPa and sintered in a conventional tube furnace resistive and
with a dilatometric register at 800, 1000 and 1050 ° C for 1 h of isotherm and under
atmospheres of argon, H2 and a mixture of argon and H2 . Powder have also been
spark plasma sintering at 900°C. The initial powders and prepared by ball milling and
mechanical mixing, as well as the sintered compacts were characterized by optical
microscopy, scanning electron microscopy, dispersive energy spectroscopy, X-ray
diffraction and particle size analysis. The density of the green and sintered bodies
were measured by the geometric method (weight / volume). Vickers microhardness
measurements were also performed on the sintered samples. The sintered samples
under H2 atmosphere presented low density and mechanical resistance. differently,
the sintered bodies in the dilatometer at 800 ° C and 1000°C for 1 hour under an
argon atmosphere became denser, but their density only reached 60.40% of
theoretical density. A density greater than 82% of the theoretical density was
achieved by spark plasma sintered samples and, as expected, the microstructures of
samples sintered with mechanically mixed powders are completely different from the
microstructures of the milling powders and exhibit high heterogeneity.

Keywords: Electric contacts, high energy ball milling, Cu-C composites, sintering
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1 Introdução
Os contatos elétricos são de extrema importância para a indústria
eletroeletrônica, pois estabelecem o contato entre diversos componentes em um
circuito elétrico. Com isso, se faz necessário o desenvolvimento destes dispositivos
com melhores propriedades mecânicas e elétricas para que possam atender à
crescente demanda da indústria. Os materiais usados para contatos elétricos devem
possuir uma elevada resistência a formação do arco voltaico, oxidação e dentre
outras falhas que podem ser originadas, prejudicando o seu desempenho
(KONCHITS; BRAUNOVIC; MYSHKIN, 2006).
Devido ao grande avanço da tecnologia, os pesquisadores têm buscado
materiais com melhores propriedades elétricas, mecânicas e com baixo custo.
Dentre os novos materiais que estão surgindo para atender as novas tecnologias, os
materiais compósitos se destacam por possibilitar combinações de propriedades de
diversos materiais, resultando em um material com propriedades únicas (VENTURA,
2009).
O compósito de Cobre e a Grafite é um material amplamente usado para
contatos elétricos deslizantes devido à alta condutividade elétrica e térmica da fase
cobre e as boas propriedades de lubrificação da grafite. No entanto, a produção
deste contato elétrico conhecido como metal grafite é dificultada e até mesmo
impossível através das rotas convencionais, pois este sistema é imiscível devido a
sua mútua insolubilidade. Portanto, a sua produção só é possível pela rota da
metalurgia do pó através de processo de sinterização para fornecer a densidade
final dos corpos sinterizados. A utilização desta técnica proporciona diversas
vantagens como a minimização de operações de acabamento e dimensões
próximas do produto final (SANTOS, 1998).
Os compósitos de Cu-C são utilizados em aplicações que necessitem de
baixa tensão (<36V) e alta densidade de corrente (200.000- 300.000 A/ m²) como em
motores de partida, motores elétricos e máquina de solda dentre outros contatos
elétricos deslizantes (SANTOS, 1998).
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Os materiais usados para contatos elétricos de metal grafite utilizados em
baixa tensão e alta densidade de corrente possuem uma baixa concentração da
grafite, pois o aumento do teor da grafite prejudica as propriedades mecânicas do
compósito, além disso, no caso do Compósito Cu-C, o aumento da grafite eleva sua
dificuldade de consolidação (SANTOS, 1998; YAMANE et al., 2001).
Diversas pesquisas apontam a moagem de alta energia como uma poderosa
ferramenta para promover o aumento da sinterabilidade de sistemas imiscíveis como
Cu-Cr, W-Cu, Cu-C, Cu-Ta, Cu-WC com elevadas densidades (SANTOS, 1998 ; XU;
HE; MA, 1997; YAMANE et al., 2001; COSTA, 2004; RYU et al., 2006; FANG;
KANG, 2015). A utilização da moagem de alta energia para processar pós de Cu-Ta
levou a obtenção de corpos sinterizados em um forno tubular a 1000°C com 98% de
densidade relativa à teórica (VENUGOPAL; PRASAD RAO; MURTY, 2007). O
aumento da sinterabilidade desses sistemas acontece porque a moagem de alta
energia promove a formação de partículas compósitas com um maior refinamento e
homogeneização do material (SURYANARAYANA; AL-AQEELI, 2012).
Este trabalho investiga o efeito do tempo de moagem de alta energia nas
características dos pós compósitos Cu-10%C, bem como a influência desses pós na
microestrutura e densificação dos corpos sinterizados em forno resistivo e por pulso
de plasma (SPS). A influência da atmosfera de sinterização dos compactos desses
pós também foi investigada.
Assim como exigido pelas normas que regulam a organização desse tipo de
trabalho de pesquisa e pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica,
esse trabalho foi dividido em cinco capítulos, onde o primeiro é constituído pelo
Capítulo de Introdução. Uma revisão da literatura com uma fundamentação teórica
sobre sistemas imiscíveis e, em especial, a respeito do compósito Cu-C, bem como
sobre a metalurgia do pó está contida no segundo capítulo denominado de Capítulo
de Revisão da Literatura. Os materiais e procedimentos experimentais usados para
realização desse trabalho estão apresentados e descritos no terceiro capítulo
referente ao Capítulo de Materiais e Métodos. No quarto capítulo, os resultados dos
pós Cu-10%C preparados por uma mistura mecânica e moídos e dos compactos
sinterizados desses pós compósitos são apresentados e discutidos. O quinto
capítulo trata das conclusões a respeito dos resultados obtidos durante o
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desenvolvimento desse trabalho de pesquisa. Por fim, as sugestões para trabalhos
futuros e as referências bibliográficas estão relacionadas após as conclusões.
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2: Revisão Bibliográfica
2.1 Materiais para contatos elétricos

Um contato elétrico é uma interface entre os elementos transportadores de
corrente elétrica assegurando a continuidade elétrica em um circuito. Isto faz com
que ele se torne um elemento de grande importância nos circuitos elétricos, pois
com o avanço tecnológico se faz necessário o desenvolvimento de componentes
que possam atuar como contatos elétricos, estabelecendo uma ligação entre os
componentes de um circuito elétrico (KONCHITS; BRAUNOVIC; MYSHKIN, 2006).
Os contatos elétricos estão presentes em diversos dispositivos elétricos que
podem ser encontrados sob diversas condições ambientais e de operação, sendo
submetidos a elevadas temperaturas e processos de oxidação agressivos. Estes
dispositivos, além de sofrer o desgaste da condição em que são submetidos, podem
ocorrer falhas geradas na zona de contato no processo de conduzir e interromper a
corrente elétrica, sendo elas o arco voltaico, oxidação, soldagem, pontes de fusão.
Portanto, os circuitos elétricos exigem, cada vez mais, contatos elétricos com
melhores propriedades elétricas, térmicas, químicas e mecânicas (FURUKAWA,
1996).
De acordo com a literatura, um material ideal para contato elétrico deve ter a
condutividade elétrica da prata, a resistência à corrosão do ouro, baixo coeficiente
de atrito da grafite, a resistência a abrasão dos carbetos metálicos e a refratariedade
do tungstênio (ASM COMMITEE, 1979). Como não existe nenhum material que
tenha todas estas propriedades, os materiais compósitos estão ganhando bastante
atenção dos pesquisadores por possibilitar a junção de duas ou mais das
propriedades de diversos materiais. Os principais metais que se destacam para
aplicações em compósitos com alta condutividade é Ag, Cu e Al.
Ao selecionar um material para ser usado como contato elétrico deve ser
levado em consideração diversos fatores como as características elétricas do
circuito, as condições de funcionamento, o custo do material e do processo de
produção e a rota de produção deve ser a mais simples possível e de menor impacto
ambiental.
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2.2 Aplicações para contatos elétricos

Os contatos elétricos estão presentes em diversos dispositivos elétricos, pois
tem a função de permitir e interromper a passagem de corrente elétrica através da
sua interface de contato. Dentre as principais aplicações estão as ferramentas
portáteis que são alimentadas por baterias, chaves elétricas, disjuntores, motores de
partida e etc (SANTOS, 1996, KONCHITS; BRAUNOVIC; MYSHKIN, 2006). A tabela
1 contém os principais materiais usados como contatos elétricos com suas
aplicações e os processos de fabricação utilizados

Tabela 1: Materiais usados para contatos elétricos e suas aplicações
Material e Composição

Processo de Produção

Cobre- Grafite

Aplicações
Motores elétricos, motores de

Cu- 5C

Compactação e Sinterização

partida,

reostatos,

reles,

Cu-25C

Compactação e Sinterização

chaves, disjuntores e contatos
deslizantes.

Cobre – Tungstênio

Contatos

condutores

de

semicondutores

e

Cu- 30W

Prensagem-Sinterização

corrente,

Cu- 50W e Cu-70W

Compactação-sinterizaçãoe

interruptores de circuitos (óleo).

Infiltração
Prata- Molibdênio

Interruptores,

protetores

de

Ag- 30Mo

Compactação – Sinterização

circuito, motores de partida,

Ag – 50Mo e Ag -80Mo

Infiltração e Compactação e

relés e chaves.

sinterização
Prata-Grafite

Contatores,

réles,

reostatos,

Ag-2C

Compactação-Sinterização

disjuntores, chaves e contatos

Ag-10C

Compactação-Sinterização

deslizantes.

Prata-Níquel

Interruptores,

Ag – 15Ni

Compactação– Sinterização

partida,

Ag - 40Ni

Compactação - Sinterização

cambiadores

motores

relés,

chaves
de

de
e

tomadas

elétricas
Prata Tungstênio

Interruptores,

Ag-50W

Compactação-Sinterização

circuitos,

Ag- 65W

Compactação-Sinterização

aeronaves

Fonte: Santos (1996), Costa (2004).

protetores

de

equipamentos

de
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2.3 Compósito Cu-C para contatos elétricos deslizantes

O compósito Cu-C é amplamente utilizado em contatos elétricos deslizantes,
devido a fase cobre ter uma elevada condutividade térmica e elétrica e a fase da
grafite fornece nesse compósito as propriedades de um lubrificante sólido, além
disso, adição da grafite na matriz de cobre não melhora apenas as propriedades de
lubrificação, mas também de desgaste desse compósito e evita a formação do arco
voltaico durante a abertura e fechamento do circuito (SANTOS, HOLANDA, 1999;
KOVÁČIK et al., 2008).
Embora esse compósito seja amplamente utilizado comercialmente, as
indústrias não divulgam detalhes do seu processo de fabricação por razões
comerciais. Porém diversos grupos de pesquisas atuam realizando diversas
investigações desse material, o que gera diversos trabalhos que podem ser
encontrados na literatura. O cobre e a grafite são mutuamente insolúveis, o que
dificulta ou torna até impossível a obtenção do compósito Cu-C Outro fato que
agrava a obtenção desse contato elétrico é que ele pode ser apenas sinterizado no
estado sólido, ou seja, durante a sinterização a eliminação da porosidade e
crescimentos dos grãos acontece apenas através da difusão dos átomos. YEOH;
PERSAD; ELIEZER (1997) relatam que na sinterização desse sistema em um forno
convencional a 1000°C, que as amostras sinterizadas sofreram um aumento de
dimensão longitudinal e lateral, além disso, observou que o aumento da quantidade
da grafite provoca um aumento das dimensões da estrutura sinterizada com uma
maior expansão registrada com 50% em volume da grafite Uma hipótese
interessante encontrada na literatura que explica esse fenômeno é mostrado no
trabalho de SAMAL;PARIHAR; CHAIRA (2013), mostrando que essa expansão é
ocasionada devido as próprias propriedades da grafite, que quando sinterizadas
sofrem de um alívio de suas tensões internas devido ao aumento da temperatura,
provocando uma expansão da grafite e, consequentemente, da estrutura do
compósito e também a expansão observada no compósito Cu-C pode ter sido
ocasionada devido a uma expansão dos gases que podem estar aprisionados na
estrutura da amostra.
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Logo, a consolidação desse compósito é um desafio. Uma ferramenta
bastante utilizada na literatura para a obtenção de pós compósitos de Cu-10%pC é a
moagem de alta energia, pois os pós processados através desse método tem um
aumento de sua sinterabilidade (YAMANE et al., 2001; LIU et al., 2007; SAMAL;
PARIHAR; CHAIRA, 2013; ZENG et al., 2015). Excelentes resultados são
encontrados na literatura do compósito Cu-C quando processado a partir da
moagem de alta energia e sinterizado por pulso de plasma (SAMAL; PARIHAR;
CHAIRA, 2013)

2.4 Propriedades dos materiais para contatos elétricos

Para amenizar as falhas geradas na interface dos contatos elétricos devido ao
processo de conduzir e interromper a corrente elétrica se faz necessário que um
material selecionado para esta finalidade tenha as seguintes propriedades:

2.4.1 Condutividade elétrica
Os fundamentos da condutividade elétrica dos materiais foram inicialmente
postulados por Paul Drude no início do século XX que propôs a existência de um
gás de elétrons livres para explicar as propriedades condutoras dos metais.
Posteriormente, Lorentz por meio da teoria dinâmica dos gases expandiu essa
teoria. O principal sucesso dessa teoria foi permitir a dedução da lei de Ohm, esse
modelo

é

conhecido

hoje

como

modelo

clássico

da

condução

de

eletricidade(KONCHITS; BRAUNOVIC; MYSHKIN, 2006).
Neste modelo, a condutividade e a resistividade podem ser obtidas através
das seguintes relações matemáticas.
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Onde ρ é a resistividade do material, L o comprimento do material, A é área
da secção reta,
elétron,

é o número de elétrons por unidade de volume,

é o livre caminho médio,

massa do elétron e

é a carga do

é a velocidade média

entre as colisões dos íons.
Com os desenvolvimentos posteriores, este modelo clássico de condutividade
elétrica revelou um número crescente de dificuldades, pois os valores teóricos de
condutividade e a variação da resistividade teórica com a temperatura não eram
coerentes com os que eram obtidos experimentalmente. Estas dificuldades foram
resolvidas com o advento da mecânica quântica quando Pauli e Sommerfeld
aplicaram as estatísticas de Fermi-Dirac aos elétrons livres em um metal e levaram
em consideração os efeitos das propriedades ondulatórias dos elétrons quando são
espalhados pelos íons da rede. A teoria de Sonheimer leva em consideração os
efeitos das interações com elétrons, dos fônons e das imperfeições no material. Esta
teoria pode ser resumida através da seguinte equação:

(

)

Onde n é o número de elétrons livres por unidade de volume,

é a

condutividade elétrica do material, h é Constante de Planck, e é a carga do elétron,
m é a massa do elétron,

é a velocidade de um elétron na superfície da

distribuição de Fermi e t é o tempo de relaxamento.
Os novos modelos de condutividade elétrica com o advento da mecânica
quântica propõem que as imperfeições na estrutura cristalina afetam a condutividade
do material. A figura 1 mostra que ocorre um aumento na resistividade do cobre com
a redução do tamanho do grão (KONCHITS; BRAUNOVIC; MYSHKIN, 2006).
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Figura 1 Efeitos da estrutura cristalina na condutividade
elétrica

Fonte: Konchits (2006)

Os contatos elétricos devem possuir uma elevada condutividade elétrica para
que possam conduzir a corrente elétrica com uma menor dissipação de calor, por
isso, é muito importante levar em consideração os efeitos gerados na estrutura
cristalina do material, pois afetam a sua condutividade.

2.4.2 Condutividade Térmica

Os contatos elétricos devem ter alta condutividade térmica para garantir ao
material a dissipação do calor, dificultando a formação do arco voltaico. Um material
selecionado com alto ponto de fusão e ebulição vai amenizar a perda de material
através de evaporação do material gerada devido às altas temperaturas que podem
ser geradas na formação do arco voltaico e na condução da eletricidade
(FURUKAWA, 1996; COSTA, 2004).
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2.4.3 Propriedades químicas

Boas propriedades químicas no material vão torná-lo resistente a oxidação e
a formação de camadas de óxidos que podem interromper a condução da corrente
elétrica no material, fazendo o material operar em ambientes agressivos
(FURUKAWA, 1996; COSTA, 2004).

2.4.4 Propriedades mecânicas
Os

materiais

usados como

contatos elétricos necessitam de

boas

propriedades mecânicas como dureza, resistência ao desgaste, pois estão
submetidos frequentemente a aplicação de cargas e estão em movimento durante a
formação do contato. O atrito gerado durante esse movimento produz o desgaste do
material. Um contato elétrico com boas propriedades mecânicas tem um maior
tempo de vida útil.
As propriedades mecânicas dos materiais estão relacionadas com a sua
microestrutura, tendo em vista que os materiais policristalino têm suas propriedades
mecânicas afetadas pelo tamanho do grão (MEYERS; MISHRA; BENSON, 2006).
A equação 5 de Hal-Pech relaciona a resistência do material com o tamanho
do grão, de acordo com essa equação com um menor tamanho de grão se obtém
uma maior tensão de escoamento.

Onde

é a tensão de atrito oposta ao movimento das discordâncias,

constante e

é uma

é o tamanho de grão do material. Através dessa relação, é possível

observar que materiais com grãos nanometricos possuem uma elevada dureza
(WILLIAM D. CALLISTER; DAVID G. RETHWISCH, 2010).
Entretanto, uma diminuição muito grande do tamanho de grão pode provocar
um enfraquecimento do material. Este efeito é conhecido como efeito inverso de HalPech. Através de modelos teóricos e experimentais, foi observada a existência de
um tamanho de grão crítico que é diferente para os diversos materiais em que sua
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resistência máxima é atingida seguido de amaciamento (KONCHITS; BRAUNOVIC;
MYSHKIN, 2006; MEYERS; MISHRA; BENSON, 2006).

2.5 Falhas geradas nos contatos elétricos

As falhas geradas nos contatos elétricos são responsáveis pela deterioração
do material e as percas de suas propriedades, dentre as falhas, temos, arco voltaico,
oxidação, soldagem, ponte de fusão, por isso ao se selecionar um material deste
tipo deve-se buscar novos materiais que minimizem essas falhas.

2.5.1 Arco voltaico

Os relés, disjuntores dentre outros dispositivos utilizados como contatos
elétricos sofrem de uma deterioração de suas propriedades devido à formação de
arcos voltaicos, desde muito cedo tem sido realizado pesquisas para se
compreender os mecanismos de formação e intensidade de arcos voltaicos
produzidos por contatos elétricos, uma das consequências geradas é a transferência
de massa entre a interface de contato e o contato elétrico (J. P. TREGUIER, N. BEN
JEMAA, 1977).
Quando se rompe um contato em um circuito, geralmente o arco voltaico é
formado, isso acontece, pois ao se interromper este contato, acontece ruptura da
rigidez dielétrica gerando altas temperaturas nos pontos de contato de até
aproximadamente 6000°C. A formação deste arco causa uma erosão no metal
devido a evaporação que o metal que sofre por causa da alta temperatura formada
na região. O metal que é evaporado pode se condensar no outro que estar em
contato, gerando uma transferência de massa, quanto maior for a corrente, mais vai
existir uma transferência de massa na região de contato. Estes fenômenos
provocam uma perca das propriedades mecânicas e elétricas do contato elétrico.
Diversos estudos têm sido realizados para compreensão dos arcos voltaicos, até a
realização de modelos computacionais, chegando à conclusão que o material
vaporizado é perdido a partir do contato e que esta perca é relacionada com a
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quantidade de energia que o material recebe, pois quanto maior a quantidade de
corrente que o contato recebe, maior a transferência de massa (SWINGLER;
MCBRIDE, 1998; YANG et al., 2015; CHEN et al., 2016).
Diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas na busca de novos materiais
para contatos elétricos com melhores propriedades no intuito de promover uma
resistência à formação desta falha, que é prejudicial ao material, pois gera diversos
fenômenos nos pontos de contato, podendo ocorrer o crescimento de grão e uma
transferência de massa que altera a superfície do material (SWINGLER;
SUMPTION, 2010; PENG; ZHAN; LI, 2014)

2.5.2 Oxidação

A oxidação em um contato elétrico pode ser acelerada devido à ação do arco
voltaico, por causa da elevada temperatura formada pelo arco. Esse fenômeno traz
diversas consequências, como a perca da capacidade de conduzir eletricidade, pois
pode ser formada uma possível camada de óxido metálico. Estes óxidos em sua
maioria são isolantes elétricos ou semicondutores, ou seja, o contato elétrico vai ter
uma degradação de suas propriedades elétricas, pondo em risco o sistema em que
estiver sendo utilizado.
A formação dos óxidos é sensível à alguns fatores como a intensidade da
corrente elétrica. Pois com uma maior intensidade da corrente é gerado um maior
aquecimento nos contatos. Devido a esse aumento da temperatura pode ser
formado uma camada de óxido capaz de isolar o circuito completamente.

2.5.3 Soldagem

O fenômeno de soldagem em um contato elétrico é um fenômeno físico
complexo e aleatório de se entender, em virtude disso estudos buscam criar
modelos para avaliar este fenômeno e melhorar seu entendimento (BORKOWSKI;
WALCZUK, 2011).
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A soldagem da interface dos contatos elétricos pode ocorrer no momento em
que é estabelecido o contato entre as interfaces, pois com a pressão aplicada
durante esse processo os pontos de contatos são deformados e podem estar
submetidos a altas densidades de correntes, gerando um efeito joule na região
capaz de chegar a temperaturas tão elevadas que podem ser capazes de soldar a
região em contato.

2.5.4 Pontes de fusão

A ponte de fusão é formada no momento que o contato está sendo retirado a
área em contato vai diminuindo gradualmente fazendo com que a resistividade do
material se torne bastante elevada. Com a elevação da resistividade a temperatura
gerada nesta região pode se tornar elevada suficiente para fundir o material. Se a
densidade de corrente for muito alta devido a essa variação de área, a temperatura
gerada durante esse processo pode se tornar elevada suficiente para fundir o
material e até mesmo evaporar o material, além disso, devido ao movimento entre a
superfície de contato pode ser formada uma espécie de ponte entre a superfície de
contato e o contato elétrico (FURUKAWA, 1996).
A formação desse fenômeno nos contatos elétricos prejudica a superfície de
contato com a formação da ponte e gerando até buracos na superfície de contato,
prejudicando o desempenho, o bom funcionamento dos contatos elétricos.

2.6 Metalurgia do pó
A metalurgia do pó consiste na obtenção de produtos através dos pós
metálicos. Esta técnica vem ganhando cada vez mais espaço no meio industrial,
devido as suas diversas vantagens, como eliminação ou até a minimização da
usinagem, obtenção de materiais de alto ponto de fusão, controle da porosidade e
menor consumo de energia.
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O desenvolvimento da metalurgia do pó foi impulsionado com a produção de
peças metálicas de alto ponto de fusão como o tungstênio e o molibidênio. Outro
fato que contribuiu para o desenvolvimento foi devido à indústria elétrica com a
produção de filamentos de lâmpadas. A obtenção de componentes metálicos via a
metalurgia do pó é um método muito atrativo devido à capacidade de obtenção de
uma fina estrutura de grãos e boas propriedades mecânicas (TORRALBA, 2014).
Desde 1920, a utilização de pós metálicos é aplicada para obtenção de
metais duros e contatos elétricos de metal grafite em escovas para dínamos e
motores, ou seja, a metalurgia do pó é uma técnica reconhecida pela indústria desde
antes da segunda guerra mundial. Porém só durante os anos 60 que obteve um
grande crescimento com o desenvolvimento de novas ligas e de peças sinterizadas
com propriedades superiores aos convencionais. Atualmente a metalurgia do pó
está sendo muito usada na produção de peças metálicas para componentes
automotivos, contatos elétricos, filtros metálicos e dentre outras peças.
Na tabela 2, pode-se observar que a quantidade de peças produzida
sinterizadas em quilograma por veículo, vem crescendo a cada ano em diversos
países, o que demonstra o potencial desse processo de fabricação mecânica.

Tabela 2: Quantidade de peças, em Kg, produzidas para 230 aplicações diferentes,
levando em consideração um total de 750 peças.

1988

América

1998

2008

Tendência a

Tendência

curto e médio

a

prazo

prazo

longo

6,8

14,8

19,5

Redução

Redução

Europa

3,5

7,8

9,3

Estável

Estável

Japão

4,7

6,6

8,6

Estável

Estável

Brasil

2,5

3,5

5,1

Aumento

Estável

do Norte

Fonte: Grupo setorial de metalurgia do pó (2009)
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O processo de obtenção de peças através da metalurgia do pó consiste
basicamente na preparação dos pós, compactação e sinterização. A sinterização da
peça pode ocorrer simultaneamente com a compactação ou após esse processo.
Atualmente, a metalurgia do pó é um processo altamente utilizado pela
indústria automotiva e na produção de contatos elétricos como as escovas de metal
grafite.
Diversas pesquisas buscam ferramentas que proporcionem melhores
propriedades as peças obtidas com a metalurgia do pó. Dentre essas ferramentas, a
moagem de alta energia vem ganhando bastante atenção por elevar as
propriedades de diversos materiais, além disso, alguns materiais que antes eram até
mesmo impossíveis de se obter com as técnicas convencionais, podem ser obtidos
com a utilização dessa técnica com boas propriedades.

2.7 Moagem mecânica de alta energia (MAE)

O processo de moagem foi inicialmente desenvolvido em 1966 na International
Nickel Company (INCO) para produzir superligas de níquel reforçadas por dispersão
de óxidos para aplicações em turbinas na indústria aeroespacial. Benjamin (1970) foi
o pioneiro no desenvolvimento de ligas complexas reforçadas com dispersão de
óxidos (ODS) utilizadas para aplicações estruturais de alta temperatura como peças
de motores a jato. Estes materiais com dispersões finas e uniformes de partículas de
óxidos (

) em superligas de níquel foram obtidos através do

processo de moagem (EL-ESKANDARANY, 2001; SEYYED AGHAMIRI et al., 2015).
Este processo além de obter ligas ODS, também produz ligas amorfas. KOCH et
al, (1983) relatou a formação de uma liga amorfa de Ni-60Nb com a moagem de alta
energia partindo de pós elementares de níquel e nióbio, desde então a MAE tem
sido utilizada com sucesso para se obter diversas ligas amorfas (MINOUEI et al.,
2017). Além disso, a moagem tem sido utilizada para se obter alguns materiais que
não podem ser obtidos através da fundição como sistemas binários de Al-Ta, Al-Nb
(EL-ESKANDARANY, 2001).
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A MAE também é uma técnica muito atrativa para preparação de nitretos a partir
da moagem de pós metálicos sob um fluxo de nitrogênio gasoso, por exemplo,

,

AlTaN, TiN, e NbN (EL-ESKANDARANY, 2001). Este processo é denominado por
moagem reativa e é muito utilizado por diversos pesquisadores para formação de
nitretos e hidretos (BIASETTI; MEYER; ZÉLIS, 2014; EL-ESKANDARANY, 2015).
Esta

técnica

também

tem

sido utilizada

para formação de

materiais

nanocristalinos a temperatura ambiente. O material consolidado através desse
processo tem propriedades físicas e mecânicas incomuns, o que torna esta forma de
processamento de pós muito atrativa entre os pesquisadores, pois através dos
repetidos ciclos de deformação, soldagem a frio e fragmentação se obtém pós com
uma maior homogeneização, dispersão e menor tamanho de partículas elevando a
sinterabilidade de diversos materiais e permitindo a obtenção de uma diversidade de
materiais compósito (SURYANARAYANA, AL-AQEELI 2012, EL-ESKANDARANY,
2001)

2.7.1 Fatores que afetam a moagem
O processamento de pós através da moagem de alta energia pode ser afetado
por diversos fatores importantes para obtenção de um material mais homogêneo.
Pois a distribuição do tamanho de partícula, amorfização e estequiometria
dependem das condições de moagem, devido a isso um maior controle e
monitoramento desse processo garantem um melhor produto final (SONI, 1996; ELESKANDARANY, 2001; SURYANARAYANA; AL-AQEELI, 2012). Os fatores que
afetam o processamento dos pós são:
1. Tipos de moinho (Exemplo: baixa ou alta energia)
2. Recipiente de moagem
3. Meios de moagem (Exemplo: bolas de aço, metal duro)
4. Velocidade
5. Atmosfera de moagem
6. Agentes de controle de processo
7. Temperatura de moagem
8. Tempo de moagem
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2.7.1.1 Tipos de moinhos

Na literatura, esse termo moagem de alta energia ou mechanical alloing
milling (MAE) é encontrado quando os pós metálicos ou compósitos são
processados com uma elevada energia, para isso, os moinhos mais usados
encontrados na literatura são o attritor, planetário, spex. O moinho de bolas
convencional é de baixa energia (EL-ESKANDARANY, 2001; COSTA, 2004).

2.7.1.2 Moinho Planetário
O moinho de bolas planetário é muito popular entre os pesquisadores para
sintetizar diversos materiais compósitos. Neste tipo de moinho, o processo de
moagem tem energia consideravelmente alta, pois a colisão das bolas com o
cadinho tem uma elevada velocidade.
A força centrífuga é causada pela rotação do disco suporte e o giro do
cadinho sobre a carga de moagem (bolas e pós). Como a direção de rotação do
disco suporte e do cadinho é oposta, as forças centrífugas ocorrem de forma
alternada e oposta produzindo o impacto das bolas contra o cadinho e pós que estão
sendo moídos. A figura 2 contém um esquema do processo de moagem de alta
energia. O moinho planetário (Pulverisette 5 ou 7) pode ter dois ou quatro
recipientes de moagem (EL-ESKANDARANY, 2001; COSTA, 2004).

Figura 2: Esquema de como ocorre a moagem no moinho planetário

Fonte: EL-ESKANDARANY (2001)
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2.7.1.3 Moinho shaker SPEX

O moinho shaper SPEX também é de alta energia, utilizado para se obter
diversos materiais, principalmente os amorfos. A capacidade desse moinho é
pequena podendo conter 10g a 20g de pó. Neste moinho, a agitação acontece em
direções perpendiculares, podendo atingir uma velocidade muito alta de 1200 rpm
(COSTA, 2004).

2.7.1.4 Moinho attritor

O moinho attritor de bolas foi introduzido na indústria em 1922 por Szivazari
com o objetivo de obter uma rápida dispersão de enxofre para uso na vulcanização
da borracha. A figura 3 mostra uma ilustração desse moinho de alta energia. O
processo de moagem ocorre pelo movimento das hélices que estão em um eixo
giratório vertical com braços horizontais, e a capacidade desse moinho pode ser de
0.5 até 40 kg de pó. Devido a essa grande capacidade de carga, esse moinho, além
de ser usado para pesquisas de laboratório, é usado para produzir em grande escala
(EL-ESKANDARANY, 2001).

Figura 3 Ilustração do moinho attritor

Fonte: EL-ESKANDARANY (2001)

31

2.7.1.5 Moinho de bola convencional

O moinho de bolas convencional é de baixa energia devido a pouca
capacidade de rotação. A figura 4 mostra uma ilustração desse moinho em que o
recipiente cilíndrico gira em torno de um eixo e os corpos de moagem ao cair
comprime os pós (THUMMLER; OBERACKER, 1995; EL-ESKANDARANY, 2001).
Figura 4 Ilustração de um moinho convencional

Fonte: Thummler; Oberacker (1995)
1995(EL-ESKANDARANY, 2001)

2.7.1.2 Recipientes de moagem
O recipiente de moagem, também conhecido como cadinho, pode contaminar
os pós durante o processo de moagem de alta energia, caso seja de material
diferente dos pós moídos. Isso acontece porque a alta energia de impacto das bolas
contra as paredes do recipiente de moagem produz o seu desgaste pela remoção de
material e inserção no material que está sendo moído, produzindo, assim
contaminação no pó moído (COSTA, 2004).
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2.7.1.3 Corpos de moagem
Os corpos de moagem ou meios de moagem utilizados nos moinhos são os
responsáveis pelo refinamento dos pós moídos e uma maior homogeneização do
material. Os corpos de moagem devem ser de um material de elevada densidade
como metal duro ou aço ferramenta. Pois a alta densidade dos corpos de moagem
produz um maior impacto nos pós, acelerando a redução das partículas na moagem
(SONI, 1996; COSTA, 2004).

2.7.1.4 Velocidade
A velocidade de processamento na moagem é uma das variáveis mais
importantes a ser considerada. Uma velocidade de rotação muito baixa leva a um
longo período de moagem (>100h) para se obter uma boa homogeneização do
material. Para uma velocidade muito alta, o tempo de moagem para obtenção de
uma boa homogeneização do material é menor. Contudo, velocidade muito alta pode
levar a um aquecimento excessivo e a um alto desgaste das bolas e recipiente de
moagem, causando uma grande contaminação do material (SONI, 1996).

2.7.1.5 Atmosfera de moagem

A atmosfera é um fator muito importante no processo de moagem. Foi
observado que como os pós ficam muito finos, possuem uma área superficial muito
grande e, portanto, são altamente reativos não apenas com oxigênio, mas também
com outros gases como hidrogênio ou nitrogênio. A reação dos pós com a atmosfera
é conhecida na literatura por moagem reativa, utilizada para obtenção de nitretos e
hidretos (BIASETTI; MEYER; ZÉLIS, 2014; EL-ESKANDARANY, 2015).
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2.7.1.6 Razão massa de bola por massa de pó
O aumento da razão bola para pó reduz o livre caminho médio, enquanto uma
baixa razão minimiza a frequência de colisão. Assim, a frequência de impacto
aumenta com uma maior razão enquanto a energia média de impacto diminui (SONI,
1996). Pesquisadores observaram que com o aumento da razão bola/pó a taxa de
amorfização aumenta e pode ocorrer uma maior contaminação no material (ELESKANDARANY, 2001).

2.6.1.7 Agentes de controle de processo
Os fenômenos de deformação plástica, soldagem a frio e fratura das
partículas ocorrem durante a moagem. Para a formação do compósito, é necessário
um estágio de equilíbrio entre a soldagem a frio e a fragmentação. Para isso, a
redução da soldagem a frio pode ser alcançada quando se adiciona aos pós os
agentes de controle de processo (ACP). Os ACP mais utilizados nas pesquisas são
o hexano, metano e o etanol (COSTA, 2004).

2.7.1.8 Temperatura de moagem

A temperatura produzida pela moagem pode contribuir tanto para amorfização
quanto para cristalização do material sob moagem. O aumento da temperatura de
moagem aumenta a taxa de amorfização devido à rápida taxa de difusão dos
elementos constituintes (SONI, 1996).

2.7.1.9 Tempo de moagem

O tempo de moagem é um parâmetro muito importante para o processamento
dos pós por moagem de alta energia. O tempo necessário para moagem depende
dos outros fatores como velocidade, razão massa bola/massa de pó e do material
usado. Em geral, deve-se buscar um tempo em que se possa obter um bom
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refinamento e homogeneização do material. Um longo tempo de moagem, além de
levar a uma maior amorfização do material, também aumenta a contaminação no
material (EL-ESKANDARANY, 2001; COSTA, 2004).
2.8 Compósitos
Os materiais compósitos fazem parte de um importante grupo de materiais na
engenharia que contém uma combinação de dois ou mais materiais diferentes com
uma interface entre eles.
Os materiais compósitos são classificados de acordo com o material que
forma a matriz (fase contínua) ou o reforço (fase dispersa). A matriz e o reforço
podem ser uma fase de metal, cerâmica ou polímero. Geralmente o reforço é de um
tipo diferente de material da matriz (SURYANARAYANA; AL-AQEELI, 2012). Os
compósitos são classificados em relação à matriz como:
a) Compósitos de matriz metálica
b) Compósitos de matriz cerâmica
c) Compósitos de matriz polimérica
A grande vantagem dos materiais compósitos é que eles combinam as
propriedades desejáveis da matriz e do reforço. Consequentemente os compósitos
de matriz metálica geralmente são reforçados com partículas cerâmicas, esses
compósitos apresentam maior resistência e ductilidade.
Os compósitos também podem ser classificados segundo a fase dispersa
(reforço). A figura 5 mostra uma representação dessa classificação.
Figura 5 Classificação dos materiais compósitos em relação ao reforço (a) partículas (b)
fibras (c) placas

A

B

C

Fonte: Ventura (2009)
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As propriedades desses novos materiais são determinadas e influenciadas pelos
seguintes parâmetros (VENTURA, 2009):
a) Propriedades das fases constituintes
b) Quantidade das fases constituintes
c) Geometrias das fases (forma, tamanho, distribuição e orientação)
Devido à grande versatilidade destes novos materiais de possibilitar a
combinação de diferentes propriedades de diversos materiais, estes materiais têm
recebido uma grande atenção dos pesquisadores para atender à crescente
demanda da indústria.
Uma forma muito atrativa para obtenção de materiais compósitos usados para
contatos elétricos tem sido a metalurgia do pó através da moagem de alta energia
por possibilitar a combinação de propriedades incompatíveis nos materiais
convencionais como resistência e ductilidade (SURYANARAYANA, 2001; SHUKLA
et al., 2013; FANG et al., 2015; RODRIGUES; GUEDES; FERRO, 2017). A
consolidação dos pós compósitos obtidos durante a MAE são consolidados através
da compactação e sinterização (SURYANARAYANA; AL-AQEELI, 2012).

2.9 Formação de pós compósitos durante a moagem de alta energia

O processo formação de pós compósitos durante a moagem de alta energia
acontece através de repetidas colisões entre as bolas (meio de moagem) com os
pós e o recipiente de moagem. Durante esse processo, as partículas de pó são
repetidamente

deformadas,

soldadas

a

frio,

fraturadas

e

re-soldadas.

A

predominância dos fenômenos de deformação, soldagem a frio e fragmentação
dependem principalmente das características dos pós de partida e esses fenômenos
são os responsáveis pelas características dos pós compósitos obtidos como
dispersão

entre

as

fases,

homogeneidade

e

a

morfologia

do

pó

(SURYANARAYANA; AL-AQEELI, 2012).
Durante esse processo, o impacto das bolas faz com que os pós de metal
dúctil se deformem, enquanto o pó mais frágil é fragmentado. Se durante esse
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processo os pós de partida forem formados por um componente dúctil e um frágil,
durante a moagem, as partículas dúcteis são deformadas, enquanto as partículas
frágeis são fraturadas e inseridas nas partículas dúcteis deformadas. Com a
continuação da moagem, a fase dúctil encrua e passa a sofrer mais fratura que
deformação e soldagem a frio, o que conduz ao refinamento do pó. Por outro lado,
as partículas frágeis são fraturadas e inseridas na fase dúctil, produzindo uma
dispersão cada vezes mais uniforme. O resultado desse processo é a formação de
uma partícula constituída pelas fases dos pós sob moagem. Tal partícula é
denominada por partícula compósita. Se os pós de partida forem formados apenas
por componentes dúcteis, as partículas serão deformadas formando camadas
achatadas sobrepostas através do fenômeno de soldagem a frio, formando uma
partícula compósita em camadas (SONI, 1996; SURYANARAYANA; AL-AQEELI,
2012). E no caso de ser realizado a moagem apenas com componentes frágeis, a
fase menos frágil vai se comportar como dúctil. A figura 6 mostra uma ilustração do
processo de colisão entre a bola e o pó.

Figura 6: Ilustração da colisão entre bolas e as partículas durante a
moagem de pós.

Fonte: Suryanayana (2012)

37

2.10 Compactação
O processo de compactação é uma etapa muito importante da metalurgia do pó,
pois conferi ao compacto verde a resistência necessária para o manuseio posterior,
além disso, proporciona ao compacto verde dimensões próximas as finais e o
contato adequado entre as partículas do pó para que a operação de sinterização
seja efetuada com mais sucesso(CHIAVERINI, 1992).
Durante o processo de compactação uniaxial e isostática, o processo de
compactação pode ser dividido em três estágios (CHIAVERINI, 1992), como pode
ser visto na figura 7:
1)

Inicialmente as partículas rearranjam eliminando os vazios sem ocorrer
deformação plástica.

2)

Durante o segundo estágio, as partículas sofrem deformação plástica.
Esse estágio depende das propriedades do material, assim como
ductilidade.

3)

No último estágio, as partículas que estão frágeis devido ao
encruamento quebram formando partículas menores.

Figura 7 Estágios do processo de compactação (1) Rearranjo (2)
Deformação plástica (3) Fragmentação.

Fonte: Groover (2013)

Quando o processo de compactação uniaxial é realizado com uma única ação
do pistão, a distribuição de pressão contida na matriz não é uniforme, gerando uma
variação de densidade na amostra. A figura 8 mostra um exemplo da variação de
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densidade verde para uma amostra de níquel compactada em uma prensa de ação
simples a 6,5 tf/cm².
Figura 8 Distribuição de densidade verde para uma amostra de
níquel puro

Fonte: Chiaverini (1992)

Para minimizar essa variação de densidade verde na amostra, a compactação
pode ser realizada em uma matriz de dupla ação. A figura 9 mostra um esquema de
como é realizado a compactação através de uma matriz de dupla ação.
Figura 9 Processo de compactação em matriz de dupla ação.

Fonte:Groover (2013)
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Outro fator que pode minimizar a distribuição de densidade verde é a razão
altura/diâmetro (L/D) do compacto, se essa razão é diminuída, essa distribuição de
densidade pode ser minimizada.
Para minimizar o atrito entre a parede da matriz e o pó durante a
compactação e ejeção do compacto verde, deve ser realizado uma lubrificação na
matriz ou diretamente aplicado no pó.
Uma técnica que está sendo altamente usada nas pesquisas é a
compactação isostática a frio ou a quente. Durante a compactação isostática, as
pressões são aplicadas em todas as direções na amostra. A Figura 10 representa
como ocorre a compactação isostática a quente, nesse processo a amostra é
inserida numa matriz flexível como elastômeros, após a remoção do ar retido na
matriz e vedado, a matriz é inserida num líquido (água ou óleo). Este processo pode
ser realizado a frio ou a quente (HIP).
A compactação isostática apresenta diversas vantagens como resistência
uniforme, densidade uniforme e alta resistência verde.
Figura 10 Esquema do processo de compactação isostática

Fonte: Chiaverini (1992)
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2.11 Sinterização

Uma das etapas mais importantes da metalurgia do pó é a sinterização, pois
durante essa etapa o produto obtém uma estrutura sólida coerente. A sinterização é
um processo termodinamicamente ativado que pode ser realizado com ou sem a
aplicação de pressão, ocorrendo à redução da área superficial através do
crescimento do contato entre as partículas, resultando no crescimento do grão,
redução dos poros e contração volumétrica (GOMES, 1993).
A literatura define esse processo em três principais tipos de sinterização: A
sinterização do estado sólido, no qual ocorre abaixo do ponto de fusão das fases
constituinte, durante esse processo outra fase pode ser adicionada ao material para
ativar os mecanismos de difusão atômica, acelerando o processo, quando isso
acontece a sinterização é definida de ativada. Esta etapa também pode ocorrer
acima da temperatura de fusão de umas das fases do material, quando isso
acontece a literatura define esse processo como sinterização com fase líquida, este
processo pode ocorrer com a formação de uma fase líquida que pode estar presente
durante todo o processo, ou apenas, durante um curto período de tempo
denominada de fase líquida transiente (GERMAN, 1994; COSTA, 2004).
Durante a sinterização, as partículas que constituem o compacto verde se
ligam fazendo com que o material adquira as características desejadas para a sua
aplicação como densidade, dureza, resistência mecânica (CHIAVERINI, 1992).

2.11.1 Sinterização em fase sólida:

A sinterização do estado sólido é um processo muito importante para obtenção
do compósito de Cu-C devido a sua obtenção ser possível apenas quando a
sinterização é realizada em fase sólida, nessa sinterização todo processo ocorre
sem a formação de uma fase líquida, ou seja, este processo vai ocorrer abaixo do
ponto de fusão das fases constituintes do material. A força motriz durante a
sinterização é a redução de energia livre do sistema, que vai resultar em diminuição
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da área superficial específica, devido ao crescimento do grão, diminuição dos poros
e contração do material. Isto acontece, pois durante esse processo, as partículas
estabelecem a formação e crescimento de vínculos entre as partículas próximas,
ocorrendo a formação do que a literatura chama de pescoço, para que isso ocorra é
necessário que aconteça o deslocamento de matéria esse processo ocorre através
de difusão atômica (GOMES, 1993). Este processo pode ser dividido em três
estágios que são:



O estágio inicial: Inicialmente as partículas estabelecem o crescimento
de vínculos chamados de pescoço. A figura 11 mostra a formação do
pescoço durante a sinterização do Fe-0,3%pC, compactado a 600Mpa
e sinterizado a 1120°C com uma isoterma de 30 min. Durante este
estágio ocorre uma pequena contração do material, devido a
aproximação do centro das partículas, a densidade relativa do material
pode ter um aumento de 50% para 60% (THUMMLER; OBERACKER,
1995).



Estágio intermediário: Durante esse estágio ocorre a maior parte da
contração do material. Nesse momento é formado uma rede de poros
coerente na forma de cilindro interconectado, resultando em uma nova
microestrutura do material (THUMMLER; OBERACKER, 1995; COSTA,
2004).



Estágio Final: Durante este momento os poros ficam cada vez mais
esferoidizados com uma eliminação gradual da porosidade, nos casos
em que os gases não podem se difundir, se acumulam nos poros.
(SALAK; DANNINGER; SELECKA, 2005)
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Figura 11 Formação do pescoço durante a sinterização do Fe-0,3%pC

Fonte: Salak; Danninger; Selecka, (2005)

A figura 12 ilustra o desenvolvimento dos estágios de sinterização em fase
sólida, em que é possível visualizar a formação do pescoço durante o estágio inicial,
prosseguindo com o crescimento de grão até a fase final, já a figura 13 mostra as
mudanças na estrutura dos poros durante a sinterização em estado sólido.
Figura 12 Estágios do processo de sinterização em duas partículas esféricas

Fonte: Kondoh (2012)
Figura 13 Mudanças na estrutura dos poros durante a sinterização em fase sólida

Fonte: Kondoh (2012)
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Para se obter produtos com alta porosidade e alta permeabilidade para gases
ou líquidos como filtros, a sinterização deve ocorrer a partir de pó grosso, muitas
vezes com uma morfologia esférica, nesse casso o primeiro estágio é
essencialmente o único. Quanto mais fino o pó, o grão começa a crescer a baixa
temperatura e a sinterização prossegue em grande parte durante o aquecimento, ou
seja, com pós mais finos se tem uma alta taxa de sinterização e menos porosidade
no produto. Quando os pós são altamente compactados, o contato entre as
partículas é muito extenso antes da sinterização, fazendo com que durante a
sinterização ocorra uma contração muito pequena. Nesse caso, o estágio inicial e o
intermediário não podem ser distinguidos (KONDOH, 2012).

2.11.2 Sinterização com fase líquida
A sinterização por fase líquida ocorre com a presença de uma fase líquida
durante o processo. A origem dessa fase se deve a adição de um material com
ponto de fusão inferior ao do material principal. Para que a sinterização com fase
líquida seja realizada de forma eficiente deve ocorrer a formação de uma fase
líquida apreciável e a fase sólida deve apresentar alta solubilidade na fase líquida
com uma solubilidade da fase líquida na sólida mínima e também deve ter um boa
molhabilidade entre as fases (SANTOS, 1998).
O processo de sinterização com fase líquida ocorre em três estágios: 1)
estágio de rearranjo; 2) estágio de solução e reprecipitação e (3) estágio de
sinterização em estado sólido (GERMAN, 2014). A figura 14 mostra a sequência dos
estágios da sinterização por fase líquida.
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Figura 14 Estágio da sinterização por fase líquida

Fonte: German (2014)

Durante o estágio de rearranjo ocorre a formação de uma fase líquida que
provoca o rearranjo das partículas devido a ação da força capilar exercida pelo
líquido. A densificação do material durante este momento depende da quantidade de
líquido no material, tamanho de partícula e solubilidade do sólido no líquido.
Partículas com um menor tamanho provocam um melhor rearranjo no material. Esse
estágio pode ser prejudicado por partículas com formas irregulares e alta densidade
verde. No estágio de solução e reprecipitação a fase sólida é dissolvida no líquido e
precipita-se na região de contato entre as partículas. Para que isso ocorra, é
necessário que exista uma solubilidade da fase sólida na fase líquida. Durante esse
processo ocorre a densificação e crescimento do grão do material através da
solução das partículas menores e reprecipitação nas maiores. O estágio de
sinterização do estado sólido só vai ocorrer se o material não estiver totalmente
denso, nesse estágio a densificação é lenta, pois já existe uma estrutura sólida do
material impossibilitando rearranjos adicionais, nesse momento vai ocorrer o
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crescimento do pescoço entre as partes sólidas em contato através da difusão,
fechando os poros residuais (GOMES, 1993; GERMAN, 1994; COSTA, 2004).
A Figura 15 mostra a influência desses estágios na densificação é visto que
os estágios de rearranjo, solução e reprecipatação contribuem para uma maior
densificação do material (GERMAN, 1991).

Figura 15 Estágios da sinterização por fase
líquida e densificação

Fonte: German (1994)

2.11.3 Sinterização por pulso de plasma (SPS)

A sinterização por pulso de plasma é uma técnica de rápida consolidação de
pós através da aplicação simultânea de pressão e temperatura. A temperatura é
gerada com a aplicação de uma corrente contínua pulsada que é aplicada na
amostra em pó que está dentro de uma matriz de grafite. O processo de SPS torna
possível a utilização de altas taxas de aquecimento que promove a rápida
consolidação do material (SUÁREZ; FERNÁNDEZ; MENÉNDEZ, 2013).
A figura 16 (A) mostra um esquema da configuração básica do sistema
utilizado no SPS, e a figura mostra a visualização da amostra em conjunto com o
cadinho durante a sinterização.
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Figura 16 (A) Esquema básico do processo de funcionamento do SPS, (B)
visualização frontal de uma amostra sendo sinterizada

Fonte: Suárez (2013)

No trabalho de SAMAL; PARIHAR; CHAIRA ( 2013), uma sinterização por
pulso de plasma foi realizada para consolidar amostras de pós Cu-C processados
por moagem de alta energia com baixo teor de grafite, em torno de 1% e 5% em
volume. As amostras com 5% em volume de grafite obtiveram uma densidade de
96% da densidade teórica.
Logo, dentre as vantagens na utilização da sinterização por pulso de plasma é
a rápida consolidação das amostras e a economia de energia, além disso, como o
processo é muito rápido contribui para a formação de microestruturas formadas por
um menor tamanho de grão.
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3 Procedimento experimental:
A figura 17 mostra um fluxograma do procedimento realizado para obtenção
de um compósito Cu-10%C. Uma descrição detalhada de todos os procedimentos e
técnicas utilizados para o desenvolvimento deste trabalho de mestrado serão
apresentados neste capítulo
Figura 17: Sequência do procedimento experimental utilizado para o desenvolvimento desta
pesquisa.

Fonte: Autor
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3.1 Materiais de partida:

Um pó de cobre e outro de grafite foram usados para obtenção de pós
compósitos

Cu-10%pC

e

de

corpos sinterizados

desses pós

durante

o

desenvolvimento desse trabalho de pesquisa. As características dos referidos pós
elementares e dos pós preparados por moagem de alta energia em moinho
planetário são descritas e apresentadas a seguir.

3.1.1 Pó de Cobre
Um pó de cobre com 30,90 m de tamanho médio de partícula e uma pureza
de 98,12% foi usado para obtenção dos pós compósitos Cu-C. O histograma da
distribuição do tamanho de partícula desse pó está mostrado na figura 18. A
distribuição de tamanho de partícula do referido pó é bimodal. O resultado da análise
química de Fluorescência de Raio X do pó de cobre mostrando a pureza e os
percentuais de impurezas presentes em tal pó está mostrado na tabela 3. O pó de
cobre possui partículas com forma esférica e irregular típicas de pós produzidos por
atomização, conforme pode ser visto nas micrografias eletrônica de varredura das
figuras 19 (A-B).
Figura 18 Distribuição com o tamanho de partícula dos pós de cobre
determinados através de difração a laser

Fonte: Autor
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Tabela 3: Análise química de Fluorescência de Raios X do pó de cobre como
recebido do fabricante.

Elemento químico

Porcentagem em
peso

Cu

98.116 %

Ca

0.874 %

Si

0.482 %

Al

0.357 %

Mn

0.089 %

S

0.081 %
Fonte: Autor

Figura 19: Micrografia eletrônica de varredura do pó de cobre como recebido (A). Ampliação
mostrando detalhe das partículas do pó de cobre (B).

A

B

B

Fonte: Autor

A figura 20 mostra o padrão de difração de raios-X do pó de cobre. Como
esperado, apenas intensos picos de cobre foram detectados.
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Figura 20: Difratograma de raios X do pó de partida de cobre

Fonte: Autor

3.1.2 Pó de Grafite
Um pó de grafite com grande tamanho de partícula e na forma de lascas foi
utilizado para obtenção do compósito Cu-C. Devido ao grande tamanho das
partículas desse pó, não foi possível efetuado a medida de tamanho e distribuição
de tamanho de partícula, pois o tamanho das partículas de grafite é maior que a
capacidade de medida do equipamento usado para realização das medidas de
tamanho de partícula. As figuras 21(A-B) mostram o tamanho e a morfologia das
partículas do pó de grafite e o padrão de difração de raios X é mostrado na figura 22.
Figura 21: Micrografias eletrônicas de varredura do pó de grafite como recebido (A).
Ampliação mostrando detalhe das partículas do pó de grafite (B)

A

B

Fonte: Autor
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Figura 22 Padrão de difração de raios X do pó de grafite
mostrando a sua cristalinidade

Fonte: Autor

3.2 Preparação dos pós:

Pós compósitos de cobre e grafite com 10% em peso de grafite foram
preparados utilizando as técnicas de mistura mecânica e moagem de alta energia.
Em ambos os casos, uma carga total de 25 gramas de pós de Cu e C foi usada para
preparar os referidos pós compósitos Cu-10%pC. Tais pós foram preparados
conforme descritos a seguir

3.2.1 Mistura mecânica

O processo de mistura dos pós de cobre e grafite foi realizada manualmente.
Uma quantidade de 22,5 g de pó cobre e de 2,5 g de pó de grafite foi inserida em um
recipiente

de

plástico,

o

qual

foi

fechado

e

agitado

manualmente

por

aproximadamente 5 minutos. Esse pó foi usado como referência para comparação
com os pós moídos. Ele foi caracterizado com as mesmas técnicas usadas para
caracterizar os pós elementares e os pós moídos.
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3.2.2 Moagem de alta energia

Pós compósitos Cu-10%C foram preparados por moagem de alta energia em
um moinho planetário pulverissette 7. Todos os experimentos de moagem foram
realizados em meio úmido com álcool etílico, uma razão em massa de pó para
massa de bolas de 1:4 e sob uma velocidade de 400 rpm. Todavia, a primeira carga
de 25 g de pó Cu-10%pC foi moída por 50 horas e durante esse tempo de moagem,
coletas de amostras de pós foram efetuadas após 2, 10, 20, 30 e 40 horas. O intuito
dessa coleta de pó era estudar e compreender como ocorria a evolução das
características das partículas dos pós durante a moagem. Após tal moagem, outros
três pós Cu-10%C foram preparados por 10, 30 e 50 horas de moagem com carga
total de 12,5 g de pós de cobre e grafite. Neste caso, o intuito era verificar a
influência do tempo de moagem nas características dos pós e desses na
microestrutura e densificação dos compactos de pós sinterizados. Para realização
das moagens, os pós de cobre e grafite na razão em massa de 10 % de grafite e 90
% em massa de cobre foram inseridos dentro de um cadinho de metal duro,
juntamente com bolas do mesmo material. Em seguida, o volume restante do
cadinho era preenchido com álcool etílico absoluto até atingir o local onde fica a
tampa do referido recipiente. Todos os pós moídos foram caracterizados com
relação ao tamanho e distribuição de tamanho de partícula, por microscopia ótica e
eletrônica de varredura, análise química por dispersão de energia e difração de raios
X.

3.2.3Caracterização dos pós
Os pós moídos foram caracterizados em relação à morfologia, dispersão das
fases, composição química, estrutura cristalina e à distribuição de tamanho de
partícula. Essas caracterizações foram determinadas através das seguintes
técnicas:
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3.2.3.1 Medidas de análise de distribuição do tamanho de partícula
As medidas de análise de distribuição do tamanho de partícula foram
realizadas através de um equipamento de difração a laser CILAS do centro de
tecnologias estratégicas do nordeste (CETENE).
As medidas de distribuição de tamanho de partícula foram utilizadas para se
determinar o tamanho médio das partículas dos pós iniciais e processados no
moinho de alta energia.

3.2.3.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A morfologia e a dispersão da fase carbono na fase de cobre dos pós iniciais
e estes processados com a moagem de alta energia foram observados com um
microscópio eletrônico de varredura TM 300 da marca Hirtachi do departamento de
engenharia de materiais da UFRN.

3.2.3.3 Análise química por energia dispersiva (EDS)

Os pós foram analisados por espectroscopia de raios X por energia dispersiva
(EDS) para se observar a dispersão entre as fases e a presença de contaminantes
que possam ter aparecido após o processamento dos pós durante a moagem de alta
energia, essa análise foi realizada no equipamento TM 3000 da marca HITACHI.

3.2.3.4 Difração de raios X (DRX)

As análises de DRX foram utilizadas para a identificação das fases presentes
nos pós e a caracterização da estrutura cristalina do material em relação ao
tamanho de cristalito.
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Essa análise foi realizada no equipamento XRD-7000 da SHIMADZU do
departamento de engenharia de materiais da UFRN. O software x´pert highscore foi
utilizado para fazer o refinamento nos resultados de DRX.

3.2.3.4 Fluorescência de raios X (FRX)
As medidas de FRX foram realizadas nos pós de partida de cobre para
detectar a presença de impurezas presente nos pós de cobre. Essa medida foi
realizada no equipamento de fluorescência de raios X, EDX-720 da marca
SHIMADZU, do departamento de engenharia de materiais da UFRN.

3.2.3 Compactação dos pós

Os pós Cu-10%C preparados por mistura mecânica e moagem de alta
energia foram compactados em uma matriz de aço inox uniaxial de 5 mm de
diâmetro em uma prensa hidráulica de simples ação sob uma pressão de 200 MPa.
As dimensões das amostras compactadas e sinterizadas foram medidas com
um auxílio de um paquímetro digital com ± 0,05 mm de precisão. A massa dos
compactos verdes e sinterizados foram medidas em uma balança analítica com
precisão de ± 0,0001g. Um número de 5 medidas de espessura e diâmetro foram
efetuadas para cada compacto verde e sinterizado.O valor médio dessas medidas
foi usado para calcular a densidade de ambos os compactos verdes e sinterizados
de todos pós preparados por mistura e moagem de alta energia. Portanto, a
densidade de todos os compactados de pós foi calculada usando o método
geométrico (massa/volume).
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3.2.4 Sinterização

A sinterização dos compactos verdes dos pós compósitos Cu-10%C
preparados por mistura mecânica e moagem de alta energia foi realizada em forno
tubular resistivo e por pulso de plasma (SPS). As curvas de contração dilatométrica
foram obtidas por sinterização dos compactos verdes dos pós moídos por 10, 30 e
50 horas em um dilatômetro de marca Netzch. Todos os compactos de pós
sinterizados também foram caracterizados através de MO, MEV, EDS e DRX. As
medidas de densidade dos compactos sinterizados foram realizadas usando o
método geométrico (massa/volume), assim como para os compactos verdes.
Medidas de microdureza Vickers foram efetuadas nos compactos sinterizados. A
carga utilizada para cada medida foi de 10 N e o tempo de 10 segundos.

3.2.4.1 Sinterização em forno resistivo

As amostras compactadas de pós moídos e misturados mecanicamente foram
sinterizadas em um forno tubular resistivo de leito fixo. As sinterizações foram
realizadas a 1050 °C por 60 minutos de isoterma sob uma taxa de aquecimento de
10 °C/min. Uma atmosfera controlada com um fluxo de gás passante foi usada em
todos os experimentos de sinterização nesse tipo de forno resistivo. Essa atmosfera
foi mantida tanto durante o processo de aquecimento quanto no resfriamento.
Entretanto, os compactos verdes dos pós misturados mecanicamente e moídos por
50 horas foram sinterizados sob três tipos de atmosfera: uma constituída por apenas
hidrogênio, outra por somente argônio e, por fim, uma outra composta por uma
mistura de argônio com uma pequena quantidade de hidrogênio. Neste caso, foram
sinterizadas três amostras de cada pó para cada condição de atmosfera de
sinterização. O intuito aqui era investigar a influência da atmosfera de sinterização
na microestrutura e densificação dos compactos sinterizados
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3.2.4.2 Sinterização com registro dilatométrico

Os ensaios dilatométricos dos compactos de pós misturados e moídos por 10,
30 e 50 horas foram realizados em um dilatômetro Netzch DIL 402 C do Laboratório
de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais (LMCME) do Departamento de Física
Teórica e Experimental da UFRN. Tais compactos de pós foram sinterizadosa 800°C
e 1000°C por 60 minutos de isoterma e sob uma atmosfera de argônio. A atmosfera
de argônio foi usada durante todo o processo de sinterização, ou seja, do
aquecimento ao resfriamento. A taxa de aquecimento usada foi de 10°C/min. Dois
compactos de pós para cada um dos pós preparados foram usados em cada
condição de sinterização dilatométrica.
Os resultados de dilatometria foram utilizados para se compreender o efeito
do tempo de moagem na contração linear das amostras durante a sinterização.

3.2.5 Sinterização por pulso de plasma (SPS)

Pós compósitos Cu-10%pC moídos 50 horas e misturados mecanicamente
também foram sinterizados por pulso de plasma a 900 oC por 5 minutos de isoterma
e sob uma pressão de 20 MPa. Todas as sinterizações foram efetuadas sob um
vácuo de 10-2mbar. A taxa de aquecimento usada foi de 80 oC/min. O equipamento
usado para realização desse tipo de sinterização sob aquecimento e pressão ao
mesmo tempo é um forno por SPS pertencente ao Laboratório de Materiais
Avançados (LAMAV) da UENF. Neste caso, foram sinterizados três amostras para
cada um dos pós preparados.

3.2.6 Caracterização microestrutural

Para realização da caracterização microestrutural, as amostras compactadas
foram embutidas para preparação metalográfica com o lixamento das amostras
sinterizadas com lixas de 200, 400, 600, 800 e 1200 mesh, seguidas de polimento
em uma polimetrix com solução aquosa de alumina. Após a preparação
metalográfica das amostras, a microestrutura foi observada através de microscopia
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eletrônica de varredura e espectroscopia por energia dispersiva. Os equipamentos
utilizados para a realização dessas caracterizações foram os mesmos utilizados na
caracterização dos pós.
3.2.6 Medição de microdureza Vickers

A microdureza das amostras sinterizadas processadas no moinho de alta
energia e misturadas mecanicamente foram determinadas para avaliar a dureza das
amostras. As medidas foram realizadas em um microdurômetro digital MV 2000 da
marca PANTEC. Para a realização das medidas de microdureza foram realizadas 3
indentações em cada amostra com uma carga de 10gf durante 10s na fase de cobre.
O resultado final apresentado de microdureza das amostras é a média dos valores
obtidos nas indentações.

3.2.6.1 Medidas de densidade, densificação e porosidade

Para se investigar a influência da moagem de alta energia no compósito Cu10%pC foi determinado a densidade teórica do material de acordo com a equação 4.

(

)

(

)

Onde:
: Porcentagem de cobre na composição
: Porcentagem de carbono na composição
: Densidade do cobre
: Densidade do Carbono

A densidade das amostras sinterizadas e a densidade relativa foram
determinadas de acordo com as seguintes relações:
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Onde:
: Densidade do material

]

: Densidade relativa [%]
: Densidade teórica

]

: Massa de pó
: Volume

A porosidade foi obtida através da seguinte relação:

Onde:
: Porosidade do material
: Densidade relativa
A densificação das amostras foi determinada a partir da seguinte relação:

Onde:
: Densidade da amostra sinterizada
: Densidade verde
: Densidade teórica
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4 Resultados e discussão:
Nesse capítulo, os resultados obtidos durante o desenvolvimento desse trabalho
serão apresentados e discutidos. Para uma melhor compreensão e organização na
apresentação e discussão dos resultados, o capítulo foi divido nos seguintes tópicos:


Efeito da moagem de alta energia na formação dos pós compósitos de Cu10pC;



Efeito do tempo de moagem e da temperatura de sinterização no
comportamento dilatométrico, densidade e microestrutura das amostras;



Efeito da atmosfera de sinterização dos compactos verdes dos pós moídos
por 50h e misturados mecanicamente;



Estudo do efeito da sinterização por pulso de plasma na microestrutura e
densidade do compósito Cu-10pC.

4.1 Efeito da moagem de alta energia na formação de pós compósitos de Cu10%pC
Este tópico mostra os resultados e discussão sobre o efeito da moagem de
alta energia na obtenção dos pós compósitos Cu-10%pC. Para isso, foi observado a
morfologia, dispersão entre as fases e estrutura cristalina dos pós misturados
mecanicamente e processados durante a moagem por 2h, 10h, 20h, 30h e 50h.
Também foi obtido o tamanho médio das partículas dos pós moídos
A figura 23 (A-B) mostra as imagens de microscopia eletrônica de varredura
dos pós de Cu-10%pC misturados mecanicamente. Enquanto, a figura 24 (A-F)
mostra as micrografias eletrônica dos pós processados no moinho de alta energia
com 2, 10, 30 e 50 horas de moagem. As partículas de cobre são de cor clara e as
de grafite são escuras.
Através da figura 23 (A-B) é observado que mesmo após o processo de
mistura manual os pós apresentam a mesma morfologia que apresentavam
inicialmente, também não possuem nenhuma interação e baixa dispersão entre o pó
de cobre e carbono com regiões com concentrações apenas com o pó de cobre e
outras apenas com a grafite. Segundo a literatura, a falta de dispersão e interação
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entre as fases é uma característica desse processo e isto contribui para obtenção de
estruturas sinterizadas heterogêneas e dificulta o processo de sinterização (COSTA,
2004).
Os pós processados por moagem de alta energia apresentam uma morfologia
completamente diferente dos pós inicias (figura 24 (A-F)). Após 2h de moagem
(Figura 24 (A) e (B)), as partículas de cobre são deformação na forma de grandes
chapas. Partículas de grafite são fraturadas e inseridas na fase matriz de cobre.
Entretanto, as partículas da fase grafite ainda são vistas isoladamente, porém com
forma e tamanho diferentes das partículas elementares. Observa-se o início de
formação das partículas onde a fase grafite é dispersada na matriz dúctil de cobre
(GEORGE; RAO, 2013; SHUKLA et al., 2013).
Após 10 horas de moagem (Figura 24 (C)), uma maior inserção da fase grafite
na matriz de cobre é observada. O tamanho das partículas é menor, mas alguns
grandes aglomerados podem ver vistos. Durante esse momento, já é observado a
formação de partículas compósitas de Cu-10%pC com alta interação entre as fases
e homogeneidade.
Com 30 horas (Figura 24 (D)) e com 50 horas de moagem (Figura 24 (E) e
(F)) é observado que o aumento do tempo de moagem quase toda fase grafite
encontra-se inserida ou associada a matriz de cobre, de forma que não é mais
possível observar partículas de grafita livres. O aumento dessa interação e
homogeneização entre as fases durante a moagem estar associado ao fenômeno de
deformação plástica, soldagem a frio e fragmentação que ocorre durante a MAE
devido ao impacto entre as bolas e os pós.
Em geral, observa-se que o aumento do tempo de moagem a partir de 10h
provoca um maior número de partículas aglomeradas com um maior refinamento e
uma alta homogeneidade e dispersão entre as fases de cobre e grafite. De acordo
com a literatura, a formação dessas partículas compósitas processadas através da
moagem de alta energia contribui para uma melhor sinterabilidade deste sistema
(LIU et al., 2007; ZENG et al., 2015).
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Figura 23: Micrografia eletrônica da mistura mecânica do pó de Cu10%pC (A). Ampliação com detalhes dessa mistura mecânica.

A
Cobre

Grafite

B

Fonte: Autor
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Figura 24: Micrografia eletrônica dos pós de Cu-10%pC moídos por (A) 2h (B) Ampliação de 2h
(C) 10h (D) 30h (E) 50h (F) Ampliação do pó moído por 50h.

A

C

E

Fonte: Autor

B

D

F
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Os resultados de espectroscopia por energia dispersiva corroboram o que foi
observado através das imagens de MEV, pois mostram que com 2h de moagem as
partículas de grafite começam a ser inseridas na matriz de cobre (Figura 25 (A-B)).
Figura 25 Mapeamento químico por espectroscopia por energia dispersiva do pó compósito
de Cu-10%pC moído por 2h (A). Análise química por EDS (B)

Fonte: Autor

Após o final da moagem com 50 horas de moagem, uma alta dispersão da
fase grafite na matriz de cobre é observada nas partículas do pó compósito formada.
Análise por mapeamento de EDS (Fig 26 (A)) sobre uma partícula de pó moído por
50 horas mostra a homogeneidade das fases grafite e cobre nas partículas dos pós
compósitos. Também, é observado que não tem a presença de contaminantes nos
que poderiam ser causados pela moagem de alta energia devido ao material
utilizado nas bolas e no cadinho (Figura 26 (A-B)). A presença de uma região
altamente verde visualizada no EDS do pó de 50h (Figura 26 (A)) se deve ao fato
que essa região não contém uma distribuição de pó, o que fez com que o
equipamento identificasse apenas o material de fibra de carbono utilizado na
deposição do pó para realização dessa caracterização.
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Figura 26 Mapeamento químico por espectroscopia por energia dispersiva do pó compósito
de Cu-10%pC moído por 50h (A). Análise química por EDS (B)

Fonte: Autor

A figura 27 (A-D) mostra o histograma de distribuição de tamanho de partícula
dos pós moídos em moinho planetário por 2, 10, 30 e 50 horas. Observa-se uma
distribuição de tamanho de partícula unimodal nos histogramas dos quatros pós
moídos. O tamanho médio de partícula sofre diminuição e aumento durante a
moagem até 50 horas. Nas duas primeiras horas de moagem, o tamanho de
partícula alcança 54,28 μm. Ele é reduzido para 27,22 μm após 10 horas. Todavia, o
tamanho de partículas aumenta para 33,22 μm e 38,98 μm, após moagem dos pós
compósitos por 30 e 50 horas, respectivamente. De acordo com essa análise, o
maior refinamento das partículas foi obtido com 10h de moagem, entretanto, ao se
observar as micrografias dos pós com 2, 10, 30 e 50 horas de moagem (figura 24 (AD)) é visto que com 10h e 30h de moagem a presença de grandes partículas
aglomeradas em conjunto com partículas menores e com 50h de moagem é visto
em maior quantidade a formação dessas partículas aglomeradas, porém mais
refinadas. Logo, levando em consideração o mecanismo de funcionamento desse
equipamento (difração a laser em um agente dispersante) e as imagens de
microscopia eletrônica dos pós moídos, isto indica que as grandes partículas
aglomeradas do pó compósito Cu-10%pC com 10h e 30h de moagem não foram
detectadas pelo equipamento, possivelmente por terem se precipitado no agente
dispersante, enquanto que com 50h as partículas foram detectadas devido a um
maior refinamento do pó.
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Figura 27: Histogramas da distribuição de tamanho de partícula dos pós moídos em moinho planetário
por 2 (a), 10 (b), 30 (c) e 50 horas (d).

A

B

C

D

Fonte: Autor

A figura 28 mostra os difratograma de raios -X dos pós moídos obtidos
durante a moagem com 2, 10, 30 e 50 horas de moagem. Através dos resultados de
difração de raios X é possível observar as fases que estão presentes e que ocorre
uma maior redução na intensidade e alargamento dos picos com o aumento do
tempo de moagem. Com 2 horas de moagem, a grafite apresenta apenas um pico
característico

em

aproximadamente

26,5°

o

que

ocorre

devido

a

uma

desorganização imposta na estrutura cristalina do material já durante o início do
processo de moagem. Em relação aos picos de cobre na figura 28 é observada uma
maior quantidade de picos característicos da fase cobre durante 10h e 30h de
moagem. Durante 50h de moagem ocorre a formação de picos intensos de óxidos
de cobre, a formação desses picos deve ter sido ocasionada por uma reação com
oxigênio residual durante a moagem, com o álcool etílico utilizado durante a
moagem ou quando o pó entrou em contato com a atmosfera ambiente depois de
moído, pois quanto menor o tamanho de partícula, maior a área superficial
específica e maior a reatividade com o ar atmosférico. Além disso, com 50h de
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moagem ocorre uma grande redução na intensidade dos picos de cobre e perda dos
picos em 90° e 95°, também resultado do aumento das distorções na estrutura
cristalina do cobre com a evolução da moagem. Como foi observado apenas um
deslocamento dos picos de cobre em aproximadamente 74°, a literatura indica que a
os deslocamentos dos picos observados no difratograma de raios X, pode ser um
indício de solubilidade de um elemento no outro. Logo, como esse fenômeno foi
pouco observado acredita-se que não ocorreu a formação de uma solução sólida
entre o cobre e a grafite (VENUGOPAL; PRASAD RAO; MURTY, 2007)
A Figura 29 mostra uma ampliação dos picos mais intensos da grafite (Figura
29 (a)) e cobre (Figura 29 (b)) com 2, 10, 30 e 50 horas de moagem. Observa-se um
significativo alargamento dos picos de difração de ambas as fase com o aumento do
tempo de moagem. Esse alargamento se torna intensamente elevado após 50 horas
de moagem. Isto é resultado da intensa distorção da rede cristalina das fases grafita
e cobre sofrida durante a moagem dos pós compósitos Cu-10%C. O alargamento
dos picos de difração está relacionado com a diminuição do tamanho de cristalito e o
aumento de tensão na rede cristalina do material. Tal fenômeno é causado pelas
intensas colisões entre os corpos de moagem e as partículas de pós sob moagem.
(SAMAL; PARIHAR; CHAIRA, 2013).
Figura 28: Padrões de difração de raios x dos pós compósitos Cu-10%C preparados em
moinho planetário de alta energia por diferentes tempos.

Fonte: Autor
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Figura 29: Alargamento e redução da intensidade dos picos de DRX
dos pós de (a) Carbono (b) Cobre

A

B

Fonte: Autor
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A figura 30 mostra o tamanho de cristalito dos pós moídos com 2, 10, 30 e 50
horas de moagem. Esses resultados mostram que o aumento do tempo de moagem
provoca um maior refinamento no tamanho do cristalito do cobre e grafite. Também
se observa que o tamanho do cristalito da fase grafite sofre uma maior diminuição
que a observada na fase cobre, ou seja, o processo de moagem causa uma maior
desorganização na estrutura cristalina do grafite. Consequentemente, o aumento da
moagem também provoca um aumento da tensão da rede cristalina do cobre e do
grafite, conforme é mostrado na figura 31.
Figura 30: Tamanho do cristalito dos pós moídos
com 2h, 10h, 30 e 50h de moagem

Fonte: Autor
Figura 31:Tensão na rede cristalina com o aumento
do tempo de moagem

Fonte: Autor
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4.2 Efeito do tempo de moagem e da temperatura de sinterização no
comportamento dilatométrico, densidade e microestrutura das amostras.

Este tópico apresenta os resultados e discussão dos compactos verdes dos
pós moídos com 10h, 30h e 50h sinterizados no forno com registro dilatométrico
para se realizar uma investigação do efeito do tempo de moagem dos pós
compósitos de Cu-10%pC e da temperatura de sinterização no comportamento
dilatométrico, densificação e microestrutura dessas amostras.
A figura 32 (A-B) mostra os resultados obtidos com o registro dilatométrico
dos compactos verdes das amostras moídas por 10h, 30h e 50h sinterizadas a
800°C e 1000°C. Através desses resultados, observa-se que o aumento do tempo
de moagem e da temperatura de sinterização promove uma maior taxa de
sinterização no material. Entretanto, foi observado que o aumento do tempo de
moagem provocou uma maior expansão da estrutura sinterizada no compósito, além
disso, observa-se que em todas as amostras a expansão é maior que a contração
do material durante a sinterização. De acordo com a literatura, durante o processo
de sinterização deveria ser observado a contração das amostras o que resultaria em
uma maior densificação (GOMES, 1993; THUMMLER; OBERACKER, 1995).
Esse mesmo fenômeno de expansão da estrutura sinterizada também
conhecido como empolamento (SANTOS, 1998 ) foi observado por YEOH; PERSAD;
ELIEZER, (1997) que ao pesquisar diferentes composições do compósito de Cu-C
observou que o aumento do teor da grafite provoca uma maior expansão linear do
compósito sinterizado, o que indica que esse comportamento observado pode ser
devido às propriedades da grafite. Outros pesquisadores também sugerem que o
alívio da tensão com o aumento da temperatura na grafite provoca uma expansão de
sua estrutura sinterizada (PEDERSEN; BENTZEN; BRAMSØ, 2001). Logo, conforme
pode ser observado na figura 31, o aumento do tempo de moagem provoca uma
maior expansão das amostras moídas sinterizadas, esse fenômeno pode ter
ocorrido como consequência do aumento da tensão na rede cristalina da grafite que
foi provocado com o aumento do tempo de moagem (figura 30).
Segundo a literatura, outro fator que pode ter contribuindo no fenômeno de
empolamento, está relacionado com a expansão do gás aprisionado na porosidade
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durante o processo de compactação devido ao aumento da temperatura (LENEL,
1980). Esses gases podem ter sido originados de evaporações ou reações químicas
provocadas durante o processo de moagem com o oxigênio residual o ou com álcool
utilizado durante esse processo, levando a formação de vapor de água ou

,

gerando a expansão dos poros residuais, neutralizando a densificação, gerando a
baixa densicação do compósito (DOMBROSKI; LAWLEY; APELIAN, 1992).
Com o aumento da temperatura de sinterização é observado nas curvas de
dilatometria dos compactos verdes dos pós moídos com 10h, 30h e 50h de moagem
que ocorre uma maior contração das amostras, ou seja, aumenta a taxa de
sinterização desse material.
Na figura 33 (A), é observado que o aumento do tempo de moagem provocou
o aumento da porosidade do material e, além disso, percebe-se também que o
aumento da temperatura de sinterização reduz a porosidade dos corpos
sinterizados. Logo, com o aumento do tempo de moagem ocorre uma redução na
densidade relativa a teórica dos corpos sinterizados (figura 33 (B)). As amostras
sinterizadas com 2h de moagem em 800°C e 1000°C apresentam uma densidade
relativa próxima, enquanto as amostras moídas com 30h e 50h apresentaram um
maior valor de densidade relativa quando sinterizadas a 1000°C, isto acontece, pois
com uma maior temperatura de sinterização, ocorre um aumento da difusão atômica
na sinterização do estado sólido, o que provoca o aumento da densidade do material
e a redução de sua porosidade.
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Figura 32: Curvas de dilatometria dos compactos verdes moídos por 10h,
30h, 50h e sinterizado a 800°C e 1000°C, (A) Dilatação x temperatura e (B)
Dilatação x tempo

A

B

Fonte: Autor
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Figura 33:Porosidade (A) e densidade relativa dos corpos sinterizados com
10h, 30h e 50h de moagem (B).

A

B

Fonte: Autor
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A figura 34 mostra as micrografias eletrônicas dos compactos verdes dos pós
moídos durante 10h. Na figura 34 (A) se observa-se a microestrutura desse
compacto sinterizado a 800°C, enquanto a figura 34 (B) mostra a micrografia
eletrônica desse compacto verde sinterizado a 1000°C. Em ambas as micrografias
observar-se a formação de grãos de cobre envolvidos pela grafita. A microestrutura
mais densa desse compósito é observada na figura 34 (A) em que se observa grãos
de cobre mais próximos envolvidos pela grafite, pois nessa temperatura de
sinterização é obtido uma maior densidade relativa (figura 33 (A)) devido a uma
menor expansão da estrutura sinterizada, que resultou em maior contração desse
compacto verde sinterizado a 800°C e moído por 10h. Embora, seja observado uma
pequena diferença de densidade relativa à teórica e no comportamento dilatométrico
desse compósito processado com 10h de moagem sinterizado a 800°C e 1000°, é
evidente uma diferença em sua microestrutura. Ao analisar as micrografias
eletrônicas em conjunto com as curvas dilatométricas (figura 35 (A-D)) destes
compactos verdes é observado que as amostras moídas por 10h e sinterizadas
1000° sofreram de uma expansão em sua estrutura mesmo após uma grande
contração, isso resultou na quebra dos grãos de cobre, resultando em uma maior
quantidade de grãos menores de cobre envolvidas pela grafite.
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Figura 34: Micrografia eletrônica dos compactos verdes dos pós moídos
por 10h e sinterizados no forno resistivo com registro dilatómetrico com
uma temperatura de (A) 800°C e (B) 1000°C.

A

Cobre

Grafite

B

Fonte: Autor
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Figura 35 Curva de dilatometria dos compactos verdes dos pós moídos por 10h sinterizados à 800°C
(A) Dilatação x temperatura (B) dilatação x tempo. Sinterizado a 1000°C (C) dilatação x temperatura
(D) dilatação x tempo

A

B

C

D

Fonte: Autor

A figura 36 mostra as imagens de micrografias eletrônicas dos compactos
sinterizados com 30 horas de moagem. Na figura 36 (A) se observa a microestrutura
deste corpo verde sinterizado a 800°C e na figura 36 (B) a sinterização ocorreu a
1000°C. Ambas as micrografias são formadas por grandes grãos de cobre rodeados
pela grafite. Verifica-se que os grãos de cobre na figura 36 (A) estão mais distantes,
enquanto na figura 36 (B) os grãos de cobre estão mais próximo. Essa diferença
observada na microestrutura também pode ser explicada através do seu
comportamento dilatométrico (figura 33 (A-B)), pois é observado que os compactos
verdes sinterizado a 800°C e 1000°C sofrem uma expansão de sua estrutura
semelhante, entretanto ainda é verificado que a maior expansão ocorre quando a
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sinterização é realizada a 800°C com praticamente nenhuma contração da amostra
durante a sinterização, esse comportamento foi o que resultou no distanciamento
dos grãos de cobre. Já na sinterização realizada a 1000°C além da expansão da
estrutura sinterizada também ocorre uma contração durante a sinterização,
resultando em grãos de cobre mais próximos.
Figura 36: Micrografia eletrônica dos compactos verdes dos pós moídos
por 30h e sinterizados no forno resistivo com registro dilatométrico com
uma temperatura de (A) 800°C e (B) 1000°C.

A
Cobre

Grafite

B

Fonte: Autor

77

As micrografias eletrônicas dos compactos verdes dos pós moídos durante
50h é visto na figura 37. Nessa amostra também se verifica o mesmo fenômeno das
amostras sinterizadas com 30h de moagem, pois o maior distanciamento entre os
grãos de cobre ocorreu nas amostras sinterizadas a 800°C (figura 37 (a)), enquanto
na microestrutura das amostras moídas por 50h e sinterizadas a 1000° C (figura 37
(b)) é observado à formação de grãos de cobre maiores também envolvidos pela
grafite. O maior distanciamento entre os grãos também ocorreu com o resultado de
uma menor contração durante a sinterização dessas amostras a 800°C
Figura 37: Micrografia eletrônica dos compactos verdes dos pós
moídos por 30h e sinterizados no forno resistivo com registro
dilatometrico com uma temperatura de (A) 800°C e (B) 1000°C.

A

Grafite
Cobre

B

Fonte: Autor
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Estes resultados mostram a dificuldade de se obter o compósito Cu-10%pC,
pois mesmo com a utilização da moagem de alta energia que provocou um maior
refinamento e homogeneidade do pó, não foi obtido uma melhor densidade com a
evolução do tempo de moagem, e sim uma redução da densidade do material com o
aumento do tempo de moagem. Os resultados da dilatometria e a microestrutura do
material mostram que o aumento do tempo de moagem provocou um maior
empolamento das amostras, que resultou em uma microestrutura composta por
grãos de cobre mais separados e envolvidos pela grafite. Também pode-se concluir
com esses resultados que o aumento da temperatura de sinterização ameniza o
empolamento das amostras, pois observa-se uma maior contração das amostras
resultando em uma microestrutura com grãos de cobre mais próximos. Entretanto,
para as amostras moídas foi observado que o aumento da temperatura de
sinterização do compacto verde dos pós moídos por 10h apresentaram um
comportamento diferente, ocorrendo uma nova expansão da estrutura sinterizada
após a contração durante a sinterização da amostra, resultando em microestrutura
com grãos de cobre distorcidos.
A figura 38 mostra as medidas de microdureza Vickers que foram realizadas
nos corpos sinterizados no forno resistivo com registro dilatométrico. É observado
que o aumento do tempo de moagem provocou uma redução nas medidas de
microdureza, isso acontece devido à redução na densidade e aumento da
porosidade que acontece nos corpos sinterizados com a evolução do tempo de
moagem. O aumento da temperatura de sinterização nos corpos sinterizados com
30 e 50 horas de moagem promove um aumento nas medidas de microdureza
Vickers. Nos corpos sinterizados com 10h de moagem é observado uma redução
nas medidas de microdureza com o aumento da temperatura de sinterização, esse
comportamento aconteceu como consequência da expansão da estrutura sinterizada
a 1000°C que foi observado na figura 35 (A-D).
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Figura 38 Microdureza Vickers x tempo de moagem

Fonte: Autor

4.3 Efeito da atmosfera de sinterização dos compactos verdes dos pós móidos
por 50h e misturados mecanicamente

Este tópico apresenta os resultados e discussão do efeito da atmofera de
sinterização dos compactos verdes obtidos através de pós de Cu-10%pC
processados no moinho planetário por 50h e de uma mistura manual, sinterizados
em um forno resistivo a1050°C sob atmosferas de argônio, hidrogênio e uma mistura
de argônio e hidrogênio.
A figura 39 mostra as micrografias das amostras sinterizadas no forno tubular
moídas por 50h e misturadas mecanicamente, sinterizadas sob atmosferas de
argônio, hidrogênio e uma mistura de argônio e hidrogênio. Através dessas
micrografias observa-se que as amostras sinterizadas a partir de pós moídos por
50h, possuem uma microestrutura totalmente diferente das amostras sinterizadas, a
partir de pós obtidos através de misturas mecânicas, pois essas amostras
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sinterizadas sob atmosfera de argônio (Figura 39 (C)), atmosfera de hidrogênio
(Figura 39 (D)) e uma mistura de argônio e hidrogênio (Figura 39 (E)) tem uma
microestrutura com alta heterogeneidade, pois é observado que o cobre (cor clara) e
o carbono (cor escura) se concentram em regiões distintas. Já nas amostras
sinterizadas a partir de pós moídos por 50h sob atmosfera de argônio (Figura 39
(A)), atmosfera de hidrogênio (Figura 39 (B)) e uma mistura de argônio com uma
pequena quantidade de hidrogênio (Figura 39 (C)) observa-se que todas apresentam
uma microestrutura distinta. Nos compactos verdes dos pós moídos por 50h
sinterizado em argônio é observado em sua microestrutura a formação de grãos de
cobre circundado pelo grafite e com uma elevada homogeneidade na dispersão
entre as fases em sua estrutura, já as amostras também obtidas a partir dos pós
moídos sinterizados em atmosfera de hidrogênio, também possuem uma boa
homogeneidade, entretanto, observa-se que nessas amostras os grãos de cobre
estão mais distantes e com uma morfologia muito irregular. Enquanto que a
sinterização dos compactos verdes dos pós moídos sinterizados em uma atmosfera
de argônio com uma pequena quantidade de hidrogênio apresentaram grãos de
cobre mais coesos e circundados também pelo grafite. O que mostra que a
atmosfera de sinterização utilizada de argônio, hidrogênio ou uma mistura de
argônio e hidrogênio provoca uma alteração na microestrutura da amostra e,
consequentemente, em suas propriedades.
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Figura 39: Micrografias dos corpos sinterizados de Cu-10%pC, (a) moido por 50h sinterizada em
argônio (b) moido por 50h sinterizada em hidrogênio (C) moido por 50h sinteriradas sob
atmosfera com uma mistura de Argônio e Hidrogênio (D) Misturada sinterizada sob atmosfera de
argônio (E) Misturada sinterizada em hidrogênio (F) Misturada sinterizada sob atmosfera com
uma mistura de Argônio e Hidrogênio

A

B

C

E

Fonte: Autor

D

F
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A figura 40 e 41 mostra o mapeamento dos elementos por energia dispersiva
dos compactos verdes dos pós moídos sinterizado sob atmosfera de argônio (Figura
40) e hidrogênio (Figura 41), ambos possuem uma elevada dispersão e
homogeneidade entre as fases de cobre e a grafite. Já na figura 42 é mostrado o
mapeamento dessa amostra quando é sinterizada sob atmosfera com argônio e uma
pequena quantidade de hidrogênio, nessa amostra também é observada uma
elevada dispersão entre as fases com uma maior concentração da grafite entre os
grãos de cobre e que há uma maior coalescência entre a fase de cobre.
Figura 40: mapeamento químico dos elementos por energia dispersiva do compacto verde
sinterizado em atmosfera de argônio obtido a partir dos pós moídos por 50h.

Fonte: Autor
Figura 41: mapeamento químico dos elementos por energia dispersiva das amostras sinterizadas em
atmosfera de hidrogênio obtido a partir dos pós moídos por 50h.

Fonte: Autor

83

Figura 42: mapeamento químico dos elementos por energia dispersiva do compacto
verde sinterizado em argônio e hidrogênio obtido a partir dos pós moídos por 50h.

Fonte: Autor

A tabela 4 mostra a densificação desses compactos verdes sinterizados em
diferentes atmosferas, é observado que as amostras sinterizadas a partir da mistura
mecânica apresentam uma densificação entre -1% e -2% o que já era esperado,
pois o compósito Cu-10%pC é mutuamente insolúvel. Já as amostras moídas
também possuem uma densicação negativa, porém com valores menores que a
densificação das amostras obtidas a partir de misturas mecânicas, esse resultado
nas amostras moídas deve ser obtido devido ao fenômeno da expansão da estrutura
sinterizada dessas amostras e da evaporação de gases presos na porosidade desse
compósito conforme foi discutido no tópico anterior. Também é observado que o
menor valor de densificação obtido foi o das amostras obtidas dos pós moídos
sinterizada em atmosfera de hidrogênio, o que mostra que uma atmosfera de
hidrogênio prejudica a obtenção desse compósito de Cu-10%pC a partir do processo
de moagem, isso acontece devido a uma provável reação entre o carbono e o
hidrogênio.
Tabela 4: Densificação dos compactos verdes e sinterizados em diferentes atmosferas
Sinterização em
atmosfera de argônio

Sinterização em
atmosfera de
hidrogênio

Ø (%)

Amostras moídas por
50h
Amostras misturadas

Ø (%)

- 7,90

-25,84

-2

-1,45

Fonte: Autor

Sinterização em
atmosfera de argônio
e hidrogênio
Ø (%)
-10,46
-1,25
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Os resultados de microdureza das amostras, apresentados na tabela 5,
mostram que a utilização da atmosfera de sinterização de hidrogênio, resultou em
um menor valor de microdureza, enquanto as amostras moídas sinterizadas apenas
com argônio apresentaram um maior valor de microdureza. Em relação às amostras
misturadas mecanicamente verifica-se que não ocorre à redução na resistência
mecânica das amostras misturadas mecanicamente, isso deve ter ocorrido devido a
característica da microestrutura dessas amostras, pois apresentaram regiões com
grandes concentrações de cobre e grafite.
Tabela 5: Microdureza Vickers das amostras sinterizadas com diferentes atmosferas
Sinterização em

Sinterização em

Sinterização em

atmosfera de

atmosfera de

atmosfera de

argônio

hidrogênio

argônio/ hidrogênio

Microdureza (HV)

Microdureza (HV

Microdureza (HV

Amostras moídas

46.76 HV

20.9 HV

43 HV

Amostras misturadas

45.6 HV

46.06 HV

45.8HV

Fonte :Autor

Os resultados mostram que a atmosfera de sinterização de hidrogênio afeta a
microestrutura e as propriedades mecânicas do compósito Cu-10%pC de forma
negativa, pois apresentam uma menor resistência mecânica, esses resultados
também indicam que a densificação negativa das amostras sinterizadas obtidas a
partir dos pós moídos é um resultado do que foi discutido no tópico anterior que
mostra que isso ocorre devido a expansão da estrutura sinterizada e provavelmente
devido a evaporação de gases aprisionados nos poros ou originados até mesmo de
possíveis reações química durante o processo de moagem entre o oxigênio residual
no cadinho ou com o hexano utilizado como agente de controle de processo
conforme também já foi discutido no tópico sobre o efeito da moagem de alta
energia na formação de pós compósitos de Cu-10%pC.
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4.4 Influência da sinterização por pulso de plasma na microestrutura e
densidade do compósito cu-10pc.
Conforme foi discutido nos tópicos anteriores, fica evidente a dificuldade em
se obter o compósito Cu-10%pC processado através da moagem de alta energia
com uma melhor densificação de sua estrutura quando sinterizado em forno
resistivo. Logo, este tópico mostra os resultados e discussão da utilização de outro
método na sinterização do compósito Cu-10%pC processados com 50h que é a
sinterização por pulso de plasma (SPS), também foi realizado a sinterização por
SPS de pós de cobre com 10% em peso de carbono obtidos através de uma mistura
mecânica.
A figura 43 (A-B) mostra as micrografias eletrônicas do compósito Cu-10%pC
obtido a partir de pós com 50h de moagem, a microestrutura dessa amostra é
composta por grãos de cobre (cor clara) envolvidos por pequenos grãos de grafite
(cor escura), o que também foi observado nas amostras sinterizadas a partir de pós
moídos nas discussões anteriores , porém observa-se uma grande proximidade
entre os grãos de cobre, isto indica que o fenômeno de empolamento não ocorreu
nessas amostras devido a elevada taxa de aquecimento que foi utilizado nesse
processo (80°C/min), pois uma característica observada na microestrutura durante
essa pesquisa de quando ocorre esse fenômeno é que os grãos de cobre ficam mais
distantes. A sinterização por pulso de plasma das amostras de Cu-10%pC a partir de
uma mistura mecânica

(Figura 43 (C-D)) apresentou uma microestrutura

completamente diferente altamente heterogenia, pois apresentou regiões com
concentrações apenas de cobre ou grafite com uma concentração localizada nas
extremidades da amostra, já na amostra sinterizada a partir do pó moído é visto uma
estrutura mais homogenia, resultado da alta dispersão entre as fases formada
durante a moagem dos pós.
A análise química por energia dispersiva da amostra sinterizada a partir do pó
moído por 50 (Figura 44 (A-B)) não mostra a presença de nenhum contaminante
nessa amostra e fica mais evidente que a microestrutura contém grãos de cobre
circundados por pequenas partículas de grafite com uma alta homogeneidade nessa
estrutura entre as fases.
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Figura 43: Micrografias eletrônica das amostras sinterizadas por SPS a 900°C (A) A partir do pó moído
durante 50h (B) Ampliação de a partir do pó moído por 50h (C) a partir de uma mistura mecânica
(D) ampliação de a partir de uma mistura mecânica

A

C

Fonte: Autor

B

D
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Figura 44: Mapeamento químico e análise química por ESD da amostra sinterizada por SPS a 900 °C
a partir do pó moído por 50h

Fonte: Autor

A tabela 6 mostra os valores de densidade, densidade relativa à teórica e
microdureza Vickers dos corpos sinterizadas por SPS. Os corpos sinterizados
obtidos a partir da moagem de alta energia apresentaram um maior valor de
densidade microdureza quando comparado com as sinterizadas a partir da mistura
mecânica, esse resultado é alcançado devido os pós moídos por 50h utilizados na
sinterização por pulso de plasma apresentavam um maior refinamento e uma
elevada dispersão entre as fases, resultando em uma microestrutura mais
homogenia, enquanto, nos pós obtidos através da mistura mecanicamente não
apresentavam nenhuma interação e dispersão entre as fases, o que resultou em
uma estrutura mais heterogenia e com uma menor densidade e microdureza dos
corpos sinterizados por pulso de plasmas desses pós. E ao se observar os
resultados apresentados na sinterização desse compósito por forno resistivo nas
discussões é evidente que a utilização do SPS promove a formação de uma
estrutura mais densa com uma elevada densidade e microdureza.
Tabela 6: Valores de densidade, densidade relativa a teórica e microdureza Vickers dos
corpos sinterizados por pulso de plasma a 900°C

SPS a partir dos pós
moídos por 50h
SPS a partir da
mistura mecânica dos
pós

Densidade
(g/cm³)
5,63

Densidade relativa
a teórica (%)
82

Microdureza
(HV)
73,16

5,0

73

62

Fonte : Autor
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5.0 Conclusões
O processo de moagem de alta energia se mostrou eficiente para formar
partículas compósitas com uma alta homogeneidade e dispersão entre as fases e
com um maior refinamento no tamanho do cristalito do material.
Foi observado que o aumento do tempo de moagem dos pós de Cu-10%pC
provoca uma expansão da estrutura sinterizada. A expansão da estrutura sinterizada
pode ser amenizada nos corpos sinterizados a partir do pó com 30h e 50h de
moagem com o aumento da temperatura de sinterização.
Devido a expansão da estrutura sinterizada os melhores resultados obtidos da
sinterização em forno resistivo foram nos corpos sinterizados a partir do pó com 10 h
de moagem, pois sofreram uma menor expansão durante o processo de
sinterização.
A utilização da atmosfera de hidrogênio prejudica os corpos sinterizados a
partir do pó preparado através da moagem de alta energia.
A utilização da sinterização por pulso de plasma é um processo eficiente na
obtenção do compósito Cu-10%pC, pois todas os corpos sinterizados apresentaram
uma elevada densidade.
Os corpos sinterizados a partir do pó de Cu-10%pC preparado através da
moagem de alta energia apresentaram uma alta heterogeneidade em sua
microestrutura.
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6.0 Sugestões para trabalhos futuros
Através deste trabalho foi observado que a produção desse compósito com
elevado tempo de moagem é inviável quando sinterizado em forno resistivo, logo,
sugere-se uma pesquisa que busque uma alternativa para impedir o aumento da
estrutura sinterizada, isso tornaria viável a obtenção desse compósito através dessa
rota de processamento e sinterizado em forno resistivo devido à obtenção de uma
estrutura mais densa e, consequentemente, com melhores propriedades físicas e
mecânicas.
Outro trabalho interessante seria realizar uma maior investigação da
sinterização por pulso de plasma dos pós Cu-10%pC moídos, realizando esse
processo em outras temperatura e diferentes taxas de aquecimento afim de se obter
uma densidade relativa a teórica superior à que encontrada nesse trabalho.
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