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Introdução
Materiais cerâmicos são compostos de elementos metálicos e não
metálicos ligados, portanto, por ligações covalentes ou iônicas.1 A classe dos
cerâmicos pode ser dividida em duas subclasses: cerâmicos tradicionais e
cerâmicos avançados.
Materiais cerâmicos tradicionais são facilmente observados no dia-a-dia,
como em tijolos e revestimentos cerâmicos. Essas cerâmicas tradicionais são
utilizadas em aplicações com poucos requisitos, são conhecidas por utilizar
matérias-primas naturais, processos de fabricação sem grandes
desenvolvimentos recentes e, portanto, possuem baixo valor agregado.
Em contraposição, como exemplo de materiais avançados, é possível
citar as cerâmicas com propriedades semicondutoras e os cerâmicos de dureza
mais elevada que os demais materiais aplicados na engenharia. Essas
propriedades são obtidas apenas se as matérias-primas apresentarem elevada
pureza e o processo de fabricação das peças for muito bem controlado. 2
Devido ao elevado ponto de fusão, o único método de fabricação de peças
em materiais cerâmicos é a sinterização. As cerâmicas tradicionais são
fabricadas via sinterização desde a era paleolítica superior. 3 Contudo, com a
descoberta do potencial dos materiais cerâmicos avançados, diversos estudos
tem sido desenvolvidos para otimizar esse processo nas últimas décadas.4, 5
A sinterização é um método de manufatura aditiva em que um material
particulado é transformado em uma peça por meio de aquecimento abaixo da
sua temperatura de fusão.5 Esse processo visa, não só unir as partículas, mas
também eliminar a porosidade para que as propriedades intrínsecas do material
possam ser aproveitadas na sua totalidade.
A sinterização convencional de cerâmicos avançados utiliza temperaturas
acima de 1200 °C, implicando em elevados impactos ambientais e custo devido
à elevada energia aplicada no processo. De modo a reduzir esse consumo de
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energia, a técnica mais recente de sinterização proposta é a sinterização a baixa
temperatura.4, 6 Estudos têm mostrado que é possível a fabricação de peças de
elevada qualidade com temperaturas de sinterização abaixo de 300 °C.
De modo resumido, o processo de sinterização a baixa temperatura
consiste na exposição do material particulado ao vapor de água e/ou solução
aquosa limitada para gerar uma fase líquida transiente que é evaporada durante
a prensagem a quente em molde parcialmente aberto com temperatura
controlada acima de 100 °C.4, 6
Um material cerâmico que tem sido extensivamente explorado é o óxido
de zinco (ZnO). O ZnO é um importante material semicondutor, usado em
aplicações como varistores, sensores de gás e componentes piezoelétricos.
Esse material é rígido (módulo de elasticidade de 150 GPa) e termicamente
estável (ponto de fusão de 1900 °C), o que o torna promissor para aplicações
em diversas condições ambientais. Estudos ainda discutem a possibilidade de
aplicação do ZnO na biomedicina devido a sua potencial biocompatibilidade.3, 7
Dado o contexto, este trabalho propõe o estudo da sinterização em baixa
temperatura. O ZnO foi selecionado como material de trabalho devido a sua
importância tecnológica, mas considera-se que esse será apenas o primeiro
caso que servirá como base para compreender o fenômeno nos demais
materiais.
Esse estudo contribuirá com o desenvolvimento da manufatura aditiva e,
portanto, para o avanço da engenharia. Além disso, vale ressaltar que não foram
encontrados trabalhos de instituições brasileiras publicados sobre a sinterização
a frio até o presente momento, o que torna este trabalho pioneiro no país.
Objetivo
O presente trabalho visa contribuir para o desenvolvimento do processo
de sinterização a baixas temperaturas de cerâmicas avançadas. Dessa forma, o
objetivo desse trabalho é investigar a sinterização a baixa temperatura de ZnO
de modo a correlacionar os parâmetros de processo com a microestrutura e
demais propriedades. Com base nas correlações traçadas, espera-se otimizar o
processo e obter peças com propriedades semelhantes às obtidas por meio da
sinterização convencional.
Metodologia
Peças serão obtidas por sinterização a baixa temperatura utilizando pós
nanométricos de ZnO comerciais como matéria prima. Os pós serão misturados
com soluções aquosas de ácido acético seguindo a proporção de 20% em massa
de solução para a massa de pó. A mistura será colocada em matriz para
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prensagem apropriada de modo que permita a evaporação do solvente durante
a sinterização.
De modo sistemático, os parâmetros do processo serão alterados: (1) A
molaridade da solução de ácido acético será variada de 0 à 15 mol/L; (2) A
pressão aplicada será variada de 0 à 200 MPa; (3) A temperatura de sinterização
será variada de 60 à 300 °C.
Com as peças sinterizadas, a densidade das amostras será determinada
pelo método de Archimedes e pela razão massa/volume. De modo a validar os
valores de densidade, a amostras serão fraturadas e a porosidade na superfície
de fratura será analisada em microscópio eletrônico de varredura. A partir das
imagens de microscopia, é possível verificar também o tamanho de grão, fator
que influencia nas propriedades elétricas e mecânicas da peça.3, 5
De modo a comparar a sinterização a baixa temperatura com os métodos
convencionais de sinterização, é necessário determinar a composição química
da peça sinterizada para garantir a ausência de contaminações. Além disso, as
fases presentes devem ser determinadas por difração de raios-X, técnica
também utilizada para avaliar anisotropia e tamanho de grão.8
Resultados esperados
Estudos de sinterização a baixa temperatura tem sido realizados com
ZnO. Os resultados apresentados na literatura mostram que 100% de
densificação pode ser obtida com temperaturas acima de 130 °C. 3, 9 Além de
obter resultados semelhantes, é esperado também compreender o método de
forma a ser um dos grupos brasileiros pioneiros nessa linha de pesquisa.
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