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RESUMO
A compreensão dos efeitos dos parâmetros de processamento no
comportamento mecânico e envelhecimento da cerâmica Y-TZP (zircônia tetragonal
policristalina estabilizada com ítria) é crítica para o desenvolvimento de próteses
dentárias com elevada confiabilidade mecânica e que apresentem baixas taxas de
insucesso clínico. O trabalho tem como objetivos verificar os efeitos da temperatura
de sinterização e do pó de partida nas propriedades mecânicas e na resistência à
degradação a baixas temperaturas da cerâmica Y-TZP. Foram utilizados dois pós
granulados comerciais de Y-TZP com 3% em mol de Y2O3, TZ-3YSB-E e TZ-3YB-E,
da empresa Tosoh, que indica que o pó TZ-3YSB-E, com menor tamanho de
cristalito (TC = 37 nm) e área de superfície específica (ASE = 7 m2/g), apresenta
melhor fluidez e compressibilidade, enquanto o pó TZ-3YB-E, com menor TC (26
nm) e ASE (16 m2/g), apresenta maior sinterabilidade e resistência ao
envelhecimento. Os pós foram prensados na forma de disco e sinterizados entre
1400 e 1650ºC por 1 h. Após usinagem e polimento das superfícies dos discos
cerâmicos, parte das amostras foi submetida ao ensaio de envelhecimento
acelerado com vapor a 134°C sob pressão de 2,2 kgf/cm2 por 5 h em uma autoclave.
As amostras foram caracterizadas por meio de ensaio de Arquimedes para
determinação da densidade, microscopia eletrônica de varredura para determinação
do tamanho de grão, análise de difração de raios X para determinação da fração de
zircônia monoclínica e ensaios mecânicos para determinação do módulo de
elasticidade, dureza Vickers, tenacidade à fratura e resistência à flexão biaxial. Os
resultados mostraram que a temperatura de sinterização afetou a densidade e o
tamanho de grão dos corpos sinterizados, que por sua vez afetaram as propriedades
mecânicas, exceto a tenacidade à fratura. A resistência à flexão biaxial apresentou
um valor máximo (cerca de 1200 MPa) em uma temperatura de sinterização
intermediária (cerca de 1550ºC), mostrando a importância de se alcançar elevada
densificação (cerca de 99% ou mais de densidade relativa) e um tamanho de grão
ótimo (ao redor de 0,4 µm). O envelhecimento acelerado causou a transformação
tetragonal-monoclínica nas superfícies das cerâmicas sinterizadas acima de 1450ºC,
sendo que o aumento da temperatura de sinterização intensificou esta
transformação. A fração de zircônia monoclínica transformada, entretanto, não
explicou as diminuições observadas na dureza e nem na resistência à flexão das
amostras envelhecidas. A degradação das propriedades mecânicas após o
envelhecimento dependeu tanto da temperatura de sinterização como do pó de
partida. Embora o fabricante indique que o pó TZ-3YB-E apresenta elevada
resistência ao envelhecimento, nas condições deste trabalho, o pó TZ-3YSB-E
apresentou-se menos sensível ao envelhecimento com relação às propriedades
mecânicas.
Palavras-chave:
envelhecimento.

Zircônia;

biocerâmica;

processo;
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ABSTRACT
Effects of sintering temperature on the mechanical properties and the
resistance to ageing of zirconia ceramics (3Y-TZP) for dental restorations
Understanding the effects of processing parameters on the mechanical
behavior and susceptibility to ageing of Y-TZP (yttria stabilized tetragonal zirconia
polycrystal) ceramic is critical for the development of dental prostheses with high
mechanical reliability and low rates of clinical failures. The aim of this work is to verify
the effects of sintering temperature and type of raw powder on the mechanical
properties and the resistance to low-temperature ageing of Y-TZP ceramics. Two
commercial Y-TZP spray-dried powders with 3 mol% Y2O3, TZ-3YSB-E and TZ-3YBE, from Tosoh industry were used, which indicates that the powder TZ-3YSB-E, with
smaller crystallite size (CS = 37 nm) and specific surface area (SSA = 7 m2/g), shows
better flowability and compressibility, while the powder TZ-3YB-E, with higher CS (26
nm) and SSA (16 m2/g), shows better sinterability and resistance to ageing. The
powders were pressed to form a disk shaped specimen and sintered between 1400
and 1650ºC for 1 h. After surface grinding and polishing, part of the disks was tested
using an accelerated ageing method in steam at 134°C under pressure of 2.2 kgf/cm2
for 5 h in an autoclave. The samples were characterized by Archimedes method for
determination of the density, scanning electron microscopy for determination of the
grain size, X-ray diffraction analysis for determination of monoclinic zirconia fraction,
and mechanical tests for determination of Young’s modulus, Vickers hardness,
fracture toughness, and biaxial flexure strength. The results showed that the sintering
temperature affected the density and the grain size which, in turn, affected the
mechanical properties, except for the fracture toughness. The biaxial flexure strength
reached a maximum value (around 1200 MPa) at an intermediate sintering
temperature (around 1550ºC), showing the relevance of achieving high densification
(around 99% or more of relative density) and an optimum grain size (around 0.4 µm).
The accelerated ageing caused the tetragonal-monoclinic transformation on the
surfaces of the ceramics sintered above 1450ºC, and the increase in sintering
temperature intensified this transformation. The transformed monoclinic zirconia
fraction, however, did not explain the observed decrease in hardness and flexural
strength of aged specimens. The degradation of the mechanical properties after
ageing depended on the sintering temperature and the type of raw powder. Although
the manufacturer indicates that the powder TZ-3YB-E has high resistance to ageing,
in the conditions of this work, the TZ-3YSB-E powder was less sensitive to ageing in
terms of mechanical properties.
Key-words: Zirconia; bioceramic; processing; mechanical properties; ageing.
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1

INTRODUÇÃO
As cerâmicas podem ser classificadas em dois grupos, as cerâmicas

tradicionais e as cerâmicas avançadas. As cerâmicas tradicionais são basicamente
as cerâmicas produzidas com argilo-minerais e de aplicações mais comuns no uso
doméstico e industrial. As cerâmicas avançadas (também conhecidas como
cerâmicas técnicas, cerâmicas finas ou cerâmicas de engenharia) são as cerâmicas
produzidas com matérias-primas sintéticas com aplicações em componentes que
necessitam apresentar uma propriedade específica ou uma combinação de
características, como: propriedades mecânicas superiores, resistência à corrosão,
resistência à oxidação, propriedades elétricas, propriedades ópticas e propriedades
magnéticas (STEVENS, 1991).
Como uma das aplicações da cerâmica avançada destaca-se sua utilização
em implantes ósseos devido a caracterizar-se por material inerte, com alta dureza e
com alta resistência a corrosão. O objetivo das pesquisas nas últimas décadas tem
sido o de produzir cerâmicas estruturais com uma ótima combinação de alta
resistência mecânica e alta tenacidade à fratura, KIc (BASU, 2005). As
características críticas para o desenvolvimento de cerâmicas com fins estruturais
referem-se a: i) aumento da sua tenacidade à fratura, o que aumenta a sua
capacidade de tolerar defeitos; ii) diminuição de micro-defeitos presentes na
superfície ou no volume do material decorrentes do processamento, que causam a
fratura do componente em serviço e limitam a resistência mecânica do material; e iii)
aumento da sua confiabilidade mecânica, o que diminui a fração de componentes
que falham prematuramente em serviço.
A cerâmica zircônia tetragonal policristalina estabilizada com ítria (Y-TZP) tem
sido empregada como cabeça de fêmur em implantes ortopédicos devido às suas
elevadas propriedades mecânicas (resistência à flexão e KIc) e estima-se que mais
de 500.000 pacientes tenham sido implantados entre 1985 e 2004 (CHEVALIER et
al., 2004). Entretanto, a cerâmica de zircônia Y-TZP para esta aplicação tem
apresentado relatos de instabilidade devido ao fenômeno de envelhecimento a
baixas temperaturas (low-temperature ageing), que resulta na transformação da fase
metaestável zircônia tetragonal (t-ZrO2) para a fase estável zircônia monoclínica (mZrO2) na superfície da prótese em contato com o fluido corpóreo, com a indesejável
formação de trincas na superfície e conseqüente degradação da resistência do
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material (CHEVALIER et al., 2004; CHOWDHURY et al., 2007). A aplicação da
cerâmica Y-TZP como prótese dentária vem crescendo rapidamente nos últimos
anos (taxa de crescimento acima de 12% ao ano), mas o possível problema
associado ao fenômeno de envelhecimento não tem sido avaliado a contento para
esta aplicação (CHEVALIER, 2006).
A elevada resistência à flexão que a cerâmica Y-TZP pode alcançar (cerca de
1 GPa) está associada ao seu mecanismo de tenacificação por transformação de
fase, no qual a tensão na ponta da trinca (defeito) induz a desestabilização da fase
tetragonal (t-ZrO2) para monoclínica (m-ZrO2), o que acarreta na geração de tensões
de compressão ao redor da trinca que dificultam o seu crescimento (propagação da
trinca) (STEVENS, 1991). Assim, tanto as propriedades mecânicas quanto a
resistência contra a degradação pelo envelhecimento a baixas temperaturas estão
associadas à estabilidade da fase tetragonal na cerâmica Y-TZP. Esta estabilidade
depende principalmente do teor de Y2O3 (aditivo de estabilização) e do tamanho de
grão da zircônia, que é definido pelos parâmetros de processamento, principalmente
temperatura de sinterização (LAWSON, 1995; LI; WATANABE, 1998; BASU, 2005).
Em princípio, a máxima resistência contra a degradação por envelhecimento é
esperada na condição em que não ocorre desestabilização da fase tetragonal,
enquanto a máxima resistência mecânica e máxima tenacidade à fratura são
esperadas em uma condição ótima de desestabilização desta fase. Logo, a priori,
não é de se esperar que as condições ótimas para cada comportamento (mecânico
e de envelhecimento) sejam coincidentes.
A compreensão dos efeitos dos parâmetros de processamento, como a
temperatura de sinterização, nas propriedades mecânicas e na resistência à
degradação

por

envelhecimento

da

cerâmica

Y-TZP

é

crítica

para

o

desenvolvimento de próteses dentárias com elevada confiabilidade mecânica e que
apresentem baixas taxas de insucesso clínico.
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2

OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho visa compreender os efeitos dos parâmetros

de processo no comportamento mecânico e no comportamento de degradação a
baixas temperaturas da cerâmica zircônia tetragonal estabilizada com ítria (Y-TZP)
com fins de aplicações em próteses dentárias.
Os objetivos específicos deste trabalho são verificar os efeitos da temperatura
de sinterização de dois pós de Y-TZP com relação a:
1) Propriedades mecânicas (módulo de elasticidade, dureza, tenacidade à
fratura e resistência à flexão); e
2) Resistência à degradação por envelhecimento a baixas temperaturas.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

Cerâmicas para próteses dentárias
A perda ou destruição da dentição por doenças periodontais, cáries ou

traumas tem levado dentistas e profissionais de engenharia a desenvolver novos
materiais na procura de tratamentos protéticos para a substituição da perda destes
dentes. Até recentemente, as restaurações de cerâmica eram indicadas somente
para coroas dentárias unitárias e restaurações parciais de coberturas, devido às
suas baixas resistências mecânicas. Novos sistemas cerâmicos têm sido
desenvolvidos com o objetivo de substituir as tradicionais restaurações metalocerâmicas, o que têm possibilitado a indicação de restaurações livres de metal com
superior qualidade estética. Dentre estes sistemas, os baseados na cerâmica de
zircônia Y-TZP são os mais promissores para substituir as restaurações metalocerâmicas (SILVA; ZACCHÉ; AMORIN, 2007). A Figura 3.1 apresenta imagens de
próteses dentárias de zircônia Y-TZP.

(a)

(b)
Figura 3.1 – Pontes de zircônia com (a) 4 e (b) 14 dentes.
Fonte: Nobelbiocare (2008)
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3.2

Zircônia
O óxido de zircônio ou zircônia (ZrO2) é um material sintetizado a partir de

minérios portadores do elemento zircônio, entre eles a zirconita (silicato de zircônio).
Para a produção de ZrO2, a, zirconita pode ser processada por várias técnicas, entre
elas a cloração, a fusão alcalina, a decomposição térmica por plasma e a fusão
alcalina com hidróxido de sódio (RIBEIRO; MARTINS, 1992). O óxido de zircônio é
utilizado nas indústrias metalúrgicas e químicas, em componentes que necessitam
de estabilidade a altas temperaturas e/ou contra a corrosão, devido a sua
refratariedade (elevada temperatura de fusão, 2680ºC) e por ser inerte em vários
ambientes hostis (STEVENS, 1991). Além disso, dentre os materiais cerâmicos de
alto desempenho, os materiais a base de zircônia se destacam por apresentarem um
grande potencial de aplicações, em função da combinação de suas propriedades
térmicas, mecânicas, químicas, elétricas e ópticas (RIBEIRO; MARTINS, 1992).
A zircônia pura exibe três bem definidas fases polimórficas, a saber: i)
monoclínica, que é estável em baixas temperaturas (até 1170ºC); ii) tetragonal, que
é estável entre 1170 e 2370ºC; e iii) cúbica, que é estável acima de 2370ºC até a
temperatura de fusão (2680ºC, Fig. 3.2) (STEVENS, 1991). A transformação da fase
tetragonal para monoclínica no resfriamento ocorre por meio de uma transformação
martensítica (displaciva), que é acompanhada por um grande aumento de volume (3
a 5%). A tensão interna gerada por esta variação de volume é suficiente para
exceder a resistência à fratura da zircônia, o que impossibilita a fabricação de
componentes de zircônia pura sem que ocorram fraturas espontâneas durante o
resfriamento no processo de sinterização. A forma usual de se produzir cerâmicas
de zircônia é pela adição de óxidos que inibem ou limitam a ocorrência desta
transformação, isto é, pela estabilização das fases de altas temperaturas (tetragonal
e/ou cúbica) até a temperatura ambiente. Os principais aditivos estabilizadores
empregados para a fabricação de componentes de zircônia são óxido de cálcio
(CaO), óxido de magnésio (MgO), óxido de ítrio (Y2O3) e óxido de cério (CeO2)
(STEVENS, 1991).
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Figura 3.2 – As três principais estruturas cristalinas da zircônia:
cúbica (c), tetragonal (t) e monoclínica (m).
Fonte: Basu (2005)
As

cerâmicas

de

zircônia

têm

sido

usualmente

denominadas

por

nomenclaturas para descrever os diferentes tipos de ligas, sendo que as principais
são:
•

TZP – zircônia tetragonal policristalina (tetragonal zirconia polycrystal) com
propriedades de alta resistência mecânica e à corrosão e alta tenacidade à
fratura;

•

PSZ – zircônia parcialmente estabilizada (partially stabilized zirconia) com
propriedades de alta resistência a choque térmico e à abrasão;

•

FSZ – zircônia totalmente estabilizada (fully stabilized zirconia) com
propriedades de alta condutividade eletrônica e alta condutividade de íons de
oxigênio.
Na literatura que envolve zircônia é comum indicar o elemento formador do

óxido de estabilização antes das abreviações TZP e PSZ. Pode-se também indicar a
fração molar deste óxido, como no exemplo 3Y-TZP, que indica que é uma zircônia
tetragonal policristalina estabilizada com 3% em mol de ítria (BIRKBY; STEVENS,
1996).
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3.3

Sistema ZrO2 – CaO
Parte do diagrama de fases de transformação do sistema ZrO2-CaO é

apresentada na Figura 3.3. Este diagrama de fases tem características comuns às
observadas em outros diagramas binários envolvendo os óxidos de estabilização e a
zircônia. A região indicada com Css é o campo de solução sólida da fase cúbica e os
materiais preparados dentro desta região são comumente referenciados como
zircônia totalmente estabilizada (FSZ). Estes materiais são geralmente utilizados
como materiais refratários densos ou isolantes (STEVENS, 1991). Cerâmicas de
zircônia estabilizada são resistentes ao ataque da maioria dos metais fundidos (as
principais exceções são titânio e metais alcalinos) e, portanto, são utilizadas como
materiais de cadinho (STEVENS, 1991).
Os materiais preparados no campo de duas fases Tss + Css (tetragonal +
cúbica) na Figura 3.3, os quais consistem de precipitados das fases tetragonal e/ou
monoclínica (dependendo do tratamento térmico) dispersos em uma matriz cúbica,
são conhecidos como zircônia parcialmente estabilizada (PSZ). Estes materiais têm
elevadas propriedades mecânicas e são utilizados em moldes de extrusão e fieiras
de alta temperatura (STEVENS, 1991).

Figura 3.3 – Parte do diagrama de fases do sistema ZrO2-CaO.
Fonte: Stevens (1991)
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3.4

Zircônia tetragonal estabilizada com ítria (Y-TZP)
Parte do diagrama de fases da zircônia com aditivação de óxido de ítrio é

apresentada na Figura 3.4, na qual estão indicadas as regiões de composição e
temperatura de sinterização usuais para a produção de cerâmicas TZP e PSZ. A
cerâmica Y-TZP geralmente é produzida com adição de cerca de 1,75 a 3,5% em
mol de Y2O3 e a sinterização é realizada entre 1400 e 1600ºC por 1 a 2 h ao ar, e a
sua microestrutura consiste de grãos finos de zircônia tetragonal (< 0,8 µm para reter
uma microestrutura totalmente tetragonal) (WACHTMAN, 1996; BASU, 2005).
Idealmente, os materiais TZP são considerados como sendo constituídos apenas da
fase tetragonal, mas na prática uma fração de segundas fases cristalinas
(geralmente cúbica) pode estar presente (WACHTMAN, 1996).

Figura 3.4 – Parte do diagrama de fases zircônia – ítria.
Fonte: Basu (2005)
Os efeitos do teor de Y2O3 nas propriedades mecânicas da cerâmica Y-TZP
estão apresentados nas Figuras 3.5 e 3.6. Observa-se na Figura 3.5 que a
resistência à flexão varia pouco na faixa de adição de 2 a 3% em mol de Y2O3 (entre
cerca de 1000 e 1200 MPa nas amostras sinterizadas sem pressão e entre cerca de
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1300 e 1500 MPa nas amostras preparadas por prensagem isostática a quente
(HIP), mas adições acima de 3% em mol de Y2O3 resultam em diminuição desta
propriedade. Já o valor da tenacidade à fratura, KIc, é elevado na adição de 2% em
mol de Y2O3 (cerca de 10 MPa.m1/2), mas diminui fortemente com adições superiores
a este teor, resultando em valores de KIc entre cerca de 5 e 6 MPa.m1/2 na faixa de
2,5 a 4% em mol de Y2O3 (Fig. 3.6). Observa-se na Figura 3.6 que o valor de KIc não
é influenciado pela temperatura de sinterização entre 1400 e 1600ºC.
Devido às suas elevadas propriedades mecânicas à temperatura ambiente, as
cerâmicas de Y-TZP têm sido aplicadas em muitas áreas, principalmente naquelas
que necessitam capacidade de retenção de corte e resistência ao desgaste
(STEVENS, 1991).

Figura 3.5 – Resistência à flexão em função do teor de ítria adicionada à
zircônia preparada por sinterização normal (sem pressão) ou
por prensagem isostática a quente (HIP) a 1400ºC.
Fonte: Wachtman (1996)
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Figura 3.6 – Tenacidade à fratura, KIc, em função do teor de ítria adicionada à
zircônia preparada por sinterização normal (sem pressão) entre
1400 e 1600ºC.
Fonte: Wachtman (1996)

3.5

Cerâmicas tenacificadas com zircônia
A zircônia tem sido adicionada a outras cerâmicas com o intuito de se

aumentar a sua tenacidade à fratura, KIc. Estes materiais usualmente apresentam
uma microestrutura constituída de partículas finas de ZrO2 dispersas em uma matriz
de cerâmica policristalina (alumina, espinélio), e formam uma classe denominada
cerâmica tenacificada por zircônia. As Figuras 3.7 e 3.8 apresentam as propriedades
mecânicas da alumina tenacificada com zircônia (ZTA), que é a mais estudada e
aplicada dentre as cerâmicas desta classe, em função da fração volumétrica de ZrO2
adicionada. O aumento da fração de partículas de ZrO2 causa inicialmente um
aumento da tenacidade à fratura da alumina até um valor máximo e depois um
decréscimo desta propriedade. O valor máximo de KIc e a fração de ZrO2 deste
máximo dependem do tamanho de partícula de ZrO2. No caso investigado, a adição
de 15% em volume de partículas finas (1,25 µm) resulta em ZTA com valor de KIc de
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cerca de 10 MPa.m1/2 (cerca do dobro da alumina pura, sem adição de ZrO2) e
resistência à flexão de cerca de 500 MPa (cerca de 10% menor do que a da alumina
pura, Fig. 3.7). A adição de partículas de ZrO2 com tamanhos maiores do que 1,25
µm reduz significativamente a resistência à flexão da ZTA (Fig. 3.8).

Figura 3.7 – Tenacidade à fratura e resistência à flexão da alumina em função
da fração de zircônia, onde (I) e (II) referem-se a partículas de
ZrO2 de 0,3 e 1,25 µm, respectivamente.
Fonte: Wachtman (1996)
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Figura 3.8 – Tenacidade à fratura e resistência à flexão da alumina em função da
fração de zircônia para vários tamanhos de partícula de ZrO2.
Fonte: Wachtman (1996)
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3.6

Mecanismos de tenacificação da zircônia
Segundo Stevens (1991), Garvie; Hannink e Pascoe (1975)¥ foram os

primeiros a compreender o potencial da zircônia para incrementar tanto a resistência
como a tenacidade das cerâmicas, por meio da transformação de fase tetragonalmonoclínica (transformação t-m) das partículas de ZrO2 tetragonais (metaestáveis),
induzida pela presença do campo de tensão na ponta de uma trinca. A mudança de
volume e a deformação por cisalhamento que ocorrem na reação martensítica
(transformação t-m) em uma região à frente da ponta da trinca foram reconhecidas
como fenômenos que dificultam a abertura da trinca e, portanto, que atuam no
aumento da resistência da cerâmica à propagação da trinca (STEVENS, 1991).
O efeito tenacificador da dispersão das partículas de zircônia em uma matriz
de alumina também tem sido associado ao mecanismo de tenacificação por
transformação de fase. Quando uma tensão é aplicada no material, as partículas de
zircônia tetragonal ao redor das trincas transformam-se em monoclínica, cujo
aumento de volume (3-5%) resulta em um campo de tensão de compressão que
atua opondo-se à propagação da trinca. A transformação t-m proveniente de uma
tensão aplicada é similar à transformação martensítica que ocorre em aços (SILVA;
ZACCHÉ; AMORIN, 2007).
Geralmente é reconhecido que, exceto pela deflexão da trinca que pode
acontecer em cerâmicas de duas fases, a transformação t-m pode desenvolver
melhorias significativas nas propriedades mecânicas por meio de dois mecanismos
de tenacificação, micro-trincamento e transformação de fase induzida por tensão
(STEVENS, 1991), que são apresentados abaixo.
3.6.1 Tenacificação por micro-trincamento
O micro-trincamento pode ser induzido por partículas de ZrO2 em uma matriz
cerâmica (ZrO2 cúbica ou outra cerâmica, como Al2O3). Durante o resfriamento, na
passagem pela temperatura de transformação (Tt-m), a expansão do volume de 3 a
5% que ocorre nas partículas ZrO2 pode causar a formação de micro-trincas (Fig.
3.9). As tensões tangenciais geradas em torno da partícula transformada são
responsáveis pela formação de micro-trincas na matriz. A habilidade destas micro¥

GARVIE, R. C.; HANNINK, R. H.; PASCOE, R. T. Ceramic steel? Nature, v.258, p.703-704,
1975.
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trincas de se estender pelo campo de tensão de uma trinca em propagação ou de
defletir a sua trajetória de propagação resulta na absorção ou dissipação da energia
da trinca, o que acarreta no aumento da tenacidade da cerâmica. As condições
ótimas são encontradas quando as partículas são suficientemente grandes para
transformar, mas, também, suficientemente pequenas para causar um microtrincamento limitado (STEVENS, 1991). A diminuição da tenacidade à fratura
observada nas ZTAs acima da fração de ZrO2 que resulta no pico de tenacidade
(Fig. 3.7 e Fig. 3.8) decorre da interação entre as micro-trincas geradas pelas
partículas de ZrO2 (STEVENS, 1991).

(a)

(b)

Figura 3.9 – A transformação martensítica que ocorre em ZrO2 (de tetragonal
para monoclínica entre 900 e 1100ºC), com 3 a 5% de expansão de
volume, desenvolve micro-trincas em torno da partícula de ZrO2 (a).
A propagação da trinca pela partícula é desviada e torna-se
bifurcada (b), o que aumenta a resistência à fratura do material.
Fonte: Stevens (1991)

3.6.2 Tenacificação por transformação de fase induzida por tensão
No resfriamento do ZrO2 a partir de uma temperatura acima de 1200ºC até a
temperatura ambiente, a transformação de tetragonal para monoclínica pode ocorrer.
Se, entretanto, o ZrO2 for finamente dividido, ou se uma pressão de confinamento é
exercida sobre ele pela matriz, então a partícula de zircônia pode ser retida em uma
forma tetragonal metaestável. Neste caso, o mecanismo de tenacificação é
considerado como sendo uma transformação induzida por tensão de partículas
tetragonais metaestáveis para a forma monoclínica. Se uma trinca é crescida sob a
ação de uma tensão aplicada no material (Fig. 3.10), elevadas tensões de tração
são geradas em torno da trinca, especialmente à frente da ponta da trinca. Estas
tensões relaxam a restrição imposta pela matriz nas partículas de zircônia tetragonal
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e, se forem suficientemente altas, podem causar a transformação para a simetria
monoclínica. A expansão de volume (> 3%) e a deformação por cisalhamento (~1 a
7%), geradas nas partículas de ZrO2 devido à reação martensítica, resultam em uma
tensão de compressão na matriz. Como isto ocorre ao redor da trinca, um trabalho
extra é requerido para crescer a trinca, resultando no aumento da tenacidade e,
portanto, da resistência (STEVENS, 1991).

Figura 3.10 – Transformação induzida por tensão de partículas de
zircônia metaestáveis no campo de tensão elástica de uma
trinca.
Fonte: Stevens (1991)
Existe uma faixa de tamanho crítico na qual as partículas de zircônia podem
ser transformadas por tensão. Se as partículas forem menores do que o tamanho
crítico mínimo, elas não se transformam. Já se forem maiores do que o tamanho
crítico máximo, elas podem se transformar espontaneamente durante o resfriamento.
Esta faixa de tamanho crítico das partículas de ZrO2 depende da restrição imposta
pela matriz e da composição da zircônia (STEVENS, 1991).
Nas cerâmicas de Y-TZP, quando o tamanho de grão da zircônia tetragonal é
maior do que o tamanho crítico, pode ocorrer a formação de uma camada superficial
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de grãos transformados espontaneamente contendo micro-trincas, que diminui a
resistência à flexão do material (Fig. 3.11) (STEVENS, 1991). O tamanho de grão
crítico depende do teor de Y2O3 adicionado à cerâmica Y-TZP (Fig. 3.12), o que
mostra a importância de se otimizar conjuntamente o teor de óxido estabilizante e a
temperatura de sinterização para maximização das propriedades mecânicas das
cerâmicas de Y-TZP.

Figura 3.11 – Influência do tamanho de grão na resistência à fratura de
uma cerâmica Y-TZP.
Fonte: Stevens (1991)

Figura 3.12 – Tamanho de grão crítico em função do teor de ítria
adicionado à cerâmica Y-TZP.
Fonte: Stevens (1991)
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3.7

Degradação por envelhecimento a baixas temperaturas
Apesar de suas propriedades mecânicas excelentes, um dos inconvenientes

das cerâmicas TZPs é sua instabilidade devido à transformação de fase tetragonal
para monoclínica quando envelhecidas (mantidas por longos tempos) em
temperaturas baixas de 100 a 400ºC, especialmente no ar úmido ou água quente.
Esta transformação é acompanhada por severo trincamento da superfície da

Resistência à flexão (MPa)

cerâmica e pela degradação da resistência do material (Fig. 3.13) (KIM, 1997).

Temperatura de envelhecimento (ºC)
Figura 3.13 – Efeito do envelhecimento em vapor de água por 100 h na
resistência à flexão de cerâmicas Y-TZPs com 3% (A) e 4%
(B) em mol de Y2O3.
Fonte: Wachtman (1996)
Segundo Lange, Dunlop e Davis (1986), Kobayashi et al., em 1981,§ foram os
primeiros a reportar o fenômeno incomum de degradação associado ao
§

Kobayashi, K.; Kuwajima, H.; Masaki, T. Phase change and mechanical properties of ZrO2Y2O3 solid electrolyte after aging. Solid State lonics, v.3/4, p.489-495, 1981.
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envelhecimento de materiais policristalinos de ZrO2-Y2O3 em temperaturas
relativamente baixas (150 a 400ºC). Eles mostraram que o envelhecimento do
material (contendo Y2O3 entre 4,5 a 6,0% em mol) por períodos prolongados (acima
de 3000 h) a 300ºC resulta em uma transformação parcial da ZrO2 para a estrutura
cristalina monoclínica, que leva à formação de micro-trincas na superfície e à
degradação da resistência do material. Estes resultados motivaram uma série de
investigações, inicialmente no Japão, referente ao fenômeno de envelhecimento das
cerâmicas Y-TZPs. As investigações indicaram a existência de um tamanho de grão
crítico, que depende do teor de Y2O3, acima do qual a estrutura tetragonal se
transforma em monoclínica no envelhecimento a temperaturas relativamente baixas
(LANGE; DUNLOP; DAVIS, 1986).
As

principais

observações

experimentais

quanto

ao

fenômeno

de

envelhecimento a baixas temperaturas incluem (LAWSON, 1995):
a) a degradação ocorre mais rapidamente em temperaturas entre 200 e 300ºC e é
dependente do tempo;
b) a

degradação

é

causada

pela

transformação

tetragonal-monoclínica

acompanhada de micro e macro-trincamento;
c) a transformação progride da superfície para o interior do material;
d) água ou vapor de água intensifica a transformação;
e) a diminuição do tamanho de grão e o aumento do teor do óxido de
estabilização retarda a transformação.
Exceto pelos efeitos da água (umidade) e da degradação progressiva, a
dependência da degradação quanto ao teor de óxido de estabilização e ao tamanho
de grão é idêntica à dependência da transformação de fase induzida por tensão para
os parâmetros apresentados acima. Embora a degradação a baixas temperaturas
possa ser evitada pelo aumento do teor de óxido de estabilização ou pela redução
do tamanho de grão, estas soluções acarretam na queda da tenacidade à fratura da
TZP, devido à diminuição da temperatura de transformação tetragonal-monoclínica
(KIM, 1997). Os principais modelos que explicam a ocorrência do processo de
degradação a baixas temperaturas consideram que a adsorção química da água na
superfície da TZP é a principal etapa do processo, sendo que a transformação
tetragonal-monoclínica é favorecida pelo acúmulo de energia de deformação
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causada pela formação de ligações Zr-OH na superfície ou pelo acúmulo de tensões
devido à migração de íons OH– na superfície ou na rede cristalina da zircônia
(GUTKNECHT et al., 2007).
Chevalier et al. (2004) mostraram que a presença de fase zircônia cúbica na
microestrutura da cerâmica 3Y-TZP tem efeito prejudicial na sua resistência ao
envelhecimento. A Figura 3.14 apresenta um detalhe do diagrama de fases ZrO2Y2O3, que mostra que na faixa usual de temperatura de sinterização (1400 a 1550ºC)
a cerâmica 3Y-TZP pode apresentar duas fases de zircônia: a cúbica, rica em Y2O3
(cerca de 6 a 7% em mol), e a tetragonal, com baixa quantidade de ítria (menor que
2% em mol).

Figura 3.14 – Região selecionada do diagrama de fases de equilíbrio da
ZrO2-Y2O3. As linhas tracejadas indicam a faixa típica de
temperaturas de sinterização da cerâmica 3Y-TZP.
Fonte: Chevalier et al. (2004)
Chevalier et al. (2004) sinterizaram uma cerâmica 3Y-TZP a 1550ºC e
observaram que ao redor dos grãos cúbicos enriquecidos em ítria havia grãos
tetragonais com baixo teor de ítria, que atuam como sítios de nucleação para a
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transformação tetragonal-monoclínica (Fig. 3.15). Propuseram que a sinterização da
cerâmica 3Y-TZP deve ser realizada em temperaturas suficientemente baixas para
se evitar a microestrutura duplex tetragonal-cúbica, mas suficientemente altas para
se alcançar materiais totalmente densos, o que estreita a faixa de temperatura de
sinterização entre 1400 e 1450ºC para a produção de 3Y-TZP resistente ao
envelhecimento (Chevalier et al., 2004). A Figura 3.16 apresenta os resultados de
cinética de envelhecimento realizado a 134ºC em vapor a 2 bars de pressão em uma
cerâmica 3Y-TZP sinterizada em diferentes temperaturas e tempo, onde se observa
que o aumento destes dois parâmetros favorece a transformação tetragonalmonoclínica.

Figura 3.15 – Esquema do processo de envelhecimento: (a) nucleação em um
grão da superfície, que resulta em micro-trincamento e
tensionamento dos grãos vizinhos; (b,c) crescimento da zona
transformada, que resulta em extenso micro-trincamento e aumento
da rugosidade superficial. Os grãos transformados são cinza e o
caminho em vermelho representa a penetração de água devido ao
micro-trincamento ao redor dos grãos transformados.
Fonte: Chevalier (2006)
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Figura 3.16 – Cinéticas de envelhecimento, a 134ºC em vapor sob 2 bars
de pressão, de uma cerâmica 3Y-TZP sinterizada a: ( )
1450ºC por 2 h; ( ) 1450ºC por 5 h; ( ) 1550ºC por 2 h; e
( )1550ºC por 5 h.
Fonte: Chevalier et al. (2004)

Devido às elevadas propriedades mecânicas da Y-TZP, que pode apresentar
resistência maior do que 1 GPa e tenacidade à fratura na faixa aproximada de 6 a 10
MPa.m1/2, uma das aplicações mais bem sucedidas desta cerâmica é encontrado na
ortopedia, como cabeça do fêmur em artroplastia total do quadril (total hip
replacement). O uso da zircônia abriu a possibilidade de desenvolvimento de
projetos novos de implantes que não eram possíveis com a alumina, por ser mais
frágil. Estima-se que aproximadamente 500.000 pacientes tenham sido implantados
com cabeças de fêmur de zircônia desde 1985 até 2003, sendo 200.000 nos últimos
5 anos deste período. No entanto, problemas alarmantes relacionados ao
envelhecimento da zircônia têm sido relatados recentemente, sendo que a
resistência à esterilização por vapor e a estabilidade hidrotérmica da Y-TZP no corpo
têm sido questionadas (CHEVALIER et al., 2004).
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Acreditava-se que o envelhecimento seria muito limitado e bem controlado em
temperaturas próximas à da ambiente, mas recentemente a agência americana US
Food and Drug Administration (FDA) proibiu a realização de um procedimento bem
estabelecido de esterilização com vapor (134ºC, 2 bars de pressão) nos implantes
de zircônia. Mais importante, em 2001, a FDA e a agência Australian Therapeutic
Goods Administration (TGA) anunciaram que empresas de distribuição de implantes
ortopédicos fizeram um “recall” de séries de próteses de Y-TZP devido a casos de
fratura de cabeças de fêmur de zircônia. A origem das falhas pode estar relacionada
como uma acelerada transformação de fase tetragonal-monoclínica da zircônia em
um número limitado de lotes. Estas falhas, mesmo que limitadas em número, tiveram
um impacto negativo forte no uso da zircônia em ortopedia. Existe hoje uma
tendência de alguns cirurgiões de retornar a utilizar soluções menos competitivas,
abandonadas a muitos anos atrás (CHEVALIER et al., 2004).
Apesar destes problemas, Chevalier et al. (2004) lembram que a zircônia tem
sido implantada com sucesso por mais de 15 anos e com excepcional baixo índice
de falhas, e sugerem que uma abordagem pragmática deve ser considerada para
melhor entendimento dos mecanismos chaves do envelhecimento da zircônia e as
relações entre processamento, microestrutura e resistência ao envelhecimento. Para
um melhor controle de fabricação das próteses de zircônia para implantes
ortopédicos, Chevalier (2004) propôs a realização de um ensaio de envelhecimento
acelerado a 134ºC em vapor a 2 bars por 5 h, o que equivale a cerca de 21 anos in
vivo (em fluido corpóreo a 37ºC), onde a variação da fração de zircônia monoclínica
deve ser menor do que 10% e não deve ocorrer degradação da resistência após o
ensaio. A Figura 3.17 mostra boas correlações entre os resultados do ensaio de
envelhecimento acelerado e os resultados experimentais in vivo de duas cabeças de
fêmur de Y-TZP.
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Figura 3.17 – Cinéticas de formação da fase monoclínica medidas em ensaio
acelerado em autoclave (134ºC em vapor a 2 bars) em seções
polidas não-envelhecidas de duas cabeças de fêmur de Y-TZP,
calculadas para 37ºC a partir da energia de ativação aparente
da transformação e comparadas com resultados experimentais
in vivo.
Fonte: Chevalier (2006)
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4

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1

Materiais
Foram utilizados dois pós granulados comerciais de Y-TZP com 3% em mol

de Y2O3, TZ-3YSB-E e TZ-3YB-E, ambos da empresa Tosoh (Japão), contendo
ligante orgânico (~3% em massa) para prensagem, cujas características fornecidas
pelo fabricante são apresentadas no Quadro 4.1. Segundo a empresa Tosoh (2008),
o pó TZ-3YSB-E apresenta menor área de superfície específica (ASE), o que
contribui para uma melhor fluidez do pó durante a conformação, sendo
recomendado para produção de peças grandes por prensagem uniaxial ou
prensagem isostática a frio (cold isostatic pressing, CIP). Já o pó TZ-3YB-E
apresenta maior ASE, o que resulta em maior sinterabilidade (menor temperatura de
sinterização, ~1350°C) e maior resistência ao envelhecimento (TOSOH, 2008). Em
decorrência das características indicadas, os pós TZ-3YSB-E e TZ-3YB-E são
indicados com as denominações YZ-37 e YZ-26, respectivamente, onde os números
referem-se ao tamanho do cristalito (partícula primária).

Pó (fabricante) /
Denominação

Características

TZ-3YSB-E (Tosoh) /
YZ-37

Análise química (% em massa): 5,25% Y2O3, 0,249% Al2O3,
0,010% Na2O, 0,004% SiO2, ≤0,002% Fe2O3; tamanho do cristalito:
37 nm; área de superfície específica: 7 ± 2 m2/g; perda ao fogo:
3,28% em massa

TZ-3YB-E (Tosoh) /
YZ-26

Análise química (% em massa): 5,22% Y2O3, 0,252% Al2O3,
0,025% Na2O, 0,004% SiO2, 0,003% Fe2O3; tamanho do cristalito:
26 nm; área de superfície específica: 16 ± 2 m2/g; perda ao fogo:
3,63% em massa

Quadro 4.1 – Características dos pós granulados de 3Y-TZP (dados do fornecedor)
e nomenclaturas adotadas neste trabalho.
Fonte: Tosoh (2008)
4.2

Metodologia de processamento cerâmico
Os pós granulados foram prensados em uma matriz de carbeto de tungstênio

(WC) com diâmetro de 15 mm (Fig. 4.1a), utilizando uma prensa hidráulica com
acionamento manual e capacidade de 10 toneladas (Gardelin, Fig. 4.1b). A
prensagem uniaxial foi realizada fixando-se a massa de cada corpo-de-prova em
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1,20 g. A primeira série experimental foi realizada para se determinar as pressões de
compactação dos pós a serem empregadas nas séries subseqüentes. Os corpos
verdes foram preparados com as pressões de compactação de 50, 100, 150 e 200
MPa com tempo de manutenção nestas pressões de 30 segundos. Nesta primeira
série foram prensados 5 corpos de prova para cada pressão para cada tipo de pó,
perfazendo um total de 40 peças.

(a)

(b)

Figura 4.1 – Matriz de aço com inserto de WC (a) e prensa hidráulica manual
de capacidade de 10 toneladas (Gardelin) (b).
Os corpos de prova foram pré-sinterizados em um forno elétrico (Yamato, FP32), com máxima temperatura de operação de 1100°C (Fig. 4.2). A curva de queima
(pré-sinterização) apresentou os seguintes segmentos (Fig. 4.3):
i) inicialmente uma rampa de aquecimento de 3ºC/min da temperatura ambiente
até 500ºC;
ii) patamar de 3 h a 500ºC para remoção do ligante;
iii) rampa de aquecimento de 5ºC/min até 900ºC;
iv) patamar de 1 h a 900ºC para enrijecimento do corpo; e
v) resfriamento com forno desligado sem abertura da porta.
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Figura 4.2 – Forno elétrico (Yamato, modelo FP-32) usado na etapa de
pré-sinterização dos corpos prensados.
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900
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500
400
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300
200
100
0
0

1

2

2.75
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5

5,75

7,1

8,1

9

10

11

Tempo (horas)

Figura 4.3 – Curva de pré-sinterização usada para remoção de ligantes.

Após a pré-sinterização, os corpos de prova foram sinterizados em um forno
elétrico (Yamato, FD-41), com máxima temperatura de operação de 1700°C (Fig.
4.4). A curva de queima (sinterização) apresentou os seguintes segmentos (Fig. 4.5):
i) aquecimento a 10ºC/min da temperatura ambiente até 1400ºC;
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ii) patamar de 1 h a 1400ºC;
iii) resfriamento com taxa de resfriamento de 10ºC/min até a temperatura
ambiente.

Figura 4.4 – Forno elétrico (Yamato, modelo FP-41) usado na etapa de
sinterização dos corpos pré-sinterizados.
1600
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1400
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1200
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com forno ligado
(controlado)

1000
800

10°C / minuto

10°C / minuto

600
400
200
0
0

140

200

340
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Figura 4.5 – Curva de sinterização a 1400ºC.
Na segunda série experimental, realizada com o objetivo de se verificar os
efeitos da temperatura de sinterização nas propriedades mecânicas, fixou-se a
pressão de compactação em 150 MPa para preparação dos corpos verdes. Estes
corpos foram submetidos à mesma curva de pré-sinterização empregada na primeira
série (Fig. 4.3) e, então, sinterizados em diferentes temperaturas (1450, 1500, 1550
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e 1600ºC) com patamar de 1 h e taxas de aquecimento e de resfriamento de
10ºC/min. Nesta segunda série foram prensados 5 corpos de prova para cada
temperatura de sinterização e para cada tipo de pó, YZ-37 e YZ-26, perfazendo um
total de 40 corpos.
A terceira série experimental foi realizada com o intuito de se verificar os
efeitos da temperatura de sinterização na resistência à degradação por
envelhecimento a baixas temperaturas. Nesta série foram preparados 60 corpos de
prova para cada tipo de pó, YZ-37 e YZ-26, que foram prensados com pressão de
compactação de 150 MPa e seguindo as mesmas condições de pré sinterização das
séries anteriores. Para cada tipo de pó foram sinterizados 10 corpos de prova para
cada uma das temperaturas de 1400, 1450, 1500, 1550, 1600 e 1650ºC, com
patamar de 1 h com rampas de aquecimento e de resfriamento similares às séries
anteriores (10ºC/min).
4.3

Metodologias de caracterização
A perda de massa (PM) dos corpos de prova na etapa de pré-sinterização da

1ª série experimental foi determinada pela medição da massa do corpo verde (m0) e
da massa do corpo pré-sinterizado (mf) em balança digital (Mettler, H311) e
calculada segundo a equação:

PM =

m0 − m f
m0

(1)

A densidade aparente dos corpos verdes e pré-sinterizados foi determinada
pelo método geométrico e a densidade aparente das amostras sinterizadas foi
determinada pelo método de Arquimedes, com base nas recomendações da norma
BSN EN 623:1993 “Advanced technical ceramics – Monolithic ceramics – General
and textural properties: Part 2. Determination of density and porosity”. A
determinação da densidade aparente pelo método geométrico ( g) foi realizada com
base nas medidas de massa (ms) e dimensões com um paquímetro digital
(Mitutoyo), sendo que o diâmetro (D) e a espessura (h) de cada corpo de prova
foram medidos em três diferentes posições e determinados os valores médios, que
foram utilizados no cálculo segundo a equação:
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ρg =

4m s

(2)

πD 2h

A determinação da densidade aparente hidrostática (

h

- método de

Archimedes) foi realizada utilizando-se água filtrada e deionizada como meio líquido,
e medindo-se a massa seca (ms), a massa úmida (mu), a massa imersa (mi) e a
temperatura da água. Para as medições da massa úmida, os corpos de prova foram
inicialmente impregnados com água em uma câmara de vácuo (Buehler), com
pressão de cerca de –700 mm de Hg por cerca de 30 minutos, e, em seguida, o
excesso de água da superfície foi removido utilizando-se um pano úmido. Na
seqüência foi medida a massa imersa do corpo de prova na água utilizando-se um
fio de cobre de sustentação (diâmetro de 1 mm) e um béquer com capacidade de
200 mL. A massa imersa (mi) foi calculada a partir da subtração da massa do fio
imerso (mfio) da massa do conjunto amostra mais fio (ma+fio). A temperatura da água
foi medida periodicamente durante os ensaios para se obter a densidade da água
corrigida pela temperatura (ρH2O), segundo a Tabela 2 apresentada na norma BS EN
623-2:1993. A densidade hidrostática foi calculada por:

ρh =

m s ρ H2O
mu − (m a+ fio − m fio )

(3)

Os valores determinados de densidade aparente foram, então, convertidos
em densidade relativa, considerando a densidade teórica da zircônia tetragonal de
6,10 g/cm3 (BARSOUM, 1997).
Para a determinação das propriedades mecânicas e análise microestrutural,
as superfícies planas dos corpos de prova foram usinadas e polidas. As amostras
foram fixadas em uma placa de aço por meio de um adesivo orgânico (SuperBonder)
para possibilitar a fixação magnética em uma retificadora plana (MSG-600,
Mitutoyo). A usinagem foi realizada seguindo as recomendações da norma ASTM C
1161-2002 “Flexural strenght of advanced ceramics at ambient temperature”,
objetivando alcançar a espessura dos corpos de prova com aproximadamente 1,0
mm. Inicialmente um primeiro desbaste de cerca de 0,5 mm foi realizado em uma
das faces das amostras sinterizadas, cuja espessura variou entre 2,3 e 2,4 mm, com
rebolo grosso (grana 360, Winter) com avanço vertical de 0,02 mm por passe. Em
seguida, a outra face das amostras foi retificada conforme a seguinte seqüência:
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1) rebolo grana 360 (Winter) – com avanço vertical de 20 µm até obter uma
espessura aproximada de 1,04 mm;
2) rebolo grana 600 (Winter) – com avanço vertical de 6 µm até obter uma
espessura aproximada de 1,02 mm;
3) rebolo grana 800 (Winter) - com avanço vertical de 4 µm até obter a espessura
final de 1,00 mm.
Para obtenção dos corpos de prova com superfície polida, a superfície
retificada foi polida em uma politriz semi-automática (Buehler, Ecomet 3) com
suspensões de diamantes de 45 e 6 µm e finalizada com sílica coloidal (Buehler).
A microestrutura das amostras sinterizadas foi analisada por microscopia
eletrônica de varredura (MEV, Jeol, JSM 6300) em superfícies de fratura, para
amostras sinterizadas até a temperatura de 1450ºC, ou em superfícies polidas e
atacadas termicamente (1450ºC por 15 min ao ar), para amostras sinterizadas acima
desta temperatura.♠ O tamanho de grão médio foi determinado pelo método
planimétrico (ou de Jeffries), segundo norma ASTM E 112-1996 “Standard test
methods for determining average grain size”. Neste método, a área média do grão foi
calculada dividindo-se a área de análise pelo número de grãos contidos nesta área,
corrigida pela densidade relativa. O tamanho de grão médio foi calculado como o
diâmetro do círculo com área equivalente à área média determinada. Utilizou-se pelo
menos três micrografias de MEV para cada condição de análise.
As amostras também foram analisadas por difração de raios X (DRX) em um
difratômetro (Rigaku, Rint 2000) utilizando radiação cobre Kα1 e velocidade de
varredura de 1º/min com o objetivo de identificar a constituição de fases cristalinas a
partir da comparação com os difratogramas de amostras-padrão. Um feixe de
radiação eletromagnético incide na superfície da amostra e parte deste feixe é
difratado quando a lei de Bragg é satisfeita, segundo:

nλ = 2dhkl senθ
onde, n é um número inteiro,

(4)
é o comprimento de onda do feixe incidente, dhkl é o

espaçamento entre os planos (hkl) e
♠

é o ângulo de Bragg.

A temperatura mínima em que se conseguiu realizar o ataque térmico foi de 1450ºC, o que
impossibilitou revelar os contornos de grão de amostras sinterizadas abaixo de 1500ºC.
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A fração da fase monoclínica (m-ZrO2) nas superfícies polidas das amostras
de zircônia foi determinada pelo método de Toraya, Yoshimura e Somiya (1984). Os
ensaios de DRX foram realizados na faixa de 27° e 33° com velocidade de varredura
de 0,5°/min. A fração volumétrica da fase zircônia monoclínica (VM) com base nos
valores de intensidade (I) dos picos de difração dos planos (111) e (11 1 ) da fase
monoclínica e plano (111) da fase tetragonal (t-ZrO2), foi calculada conforme as
seguintes equações:

VM =

1,311X M
1 + 0,311X M

(5a)

_

XM =

IM (111) + IM (111)
_

(5b)

IM (111) + IM (111) + IT (111)

Para a determinação da intensidade (I), mediu-se a área sobre o pico de difração
com auxílio de um analisador de imagens (Leica, QWin), desconsiderando a
radiação (ruído) de fundo (background).
O módulo de elasticidade (E) e o coeficiente de Poisson (ν) foram
determinados por meio do método do pulso-eco ultrassônico, segundo a norma JIS
R 1602, 1981 “Testing method for elastic modulus of fine ceramics”. O ensaio foi
realizado em um equipamento emissor-receptor de pulso ultra-sônico de 200 MHz
(Panametrics, 5900 PR), utilizando transdutores de 20 MHz de onda longitudinal
(Panametrics, V208-RM) e de onda transversal (Panametrics, V222-BB-RM) e um
acoplante (Panametrics, Couplant SWC), aplicado entre a amostra e o transdutor. O
tempo de vôo do pulso ultra-sônico foi medido em um osciloscópio (Tektronix, TDS
1002) e a espessura da amostra foi medida com um paquímetro digital (Mitutoyo). A
velocidade de propagação do pulso foi calculada dividindo-se o dobro da espessura
da amostra pelo tempo de vôo. A partir dos resultados da velocidade longitudinal
(VL), velocidade transversal (VT) e densidade do corpo ( ) foram calculados os
valores do módulo de Young (E) e do coeficiente de Poisson (ν), conforme as
seguintes equações (JIS R 1602, 1981):

E=ρ

2

2

3 VT VL − 4 VT
2

VL − VT

2

4

(6)
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ν = 0,5

2

VL − 2VT
2

VL − VT

2

(7)

2

A dureza e a tenacidade à fratura foram determinadas pela indentação das
superfícies polidas com um indentador de diamante Vickers com carga de 49 ou 98
N e tempo de penetração de 20 s em um durômetro (Tukon). As diagonais de
indentação e o comprimento das trincas geradas nos vértices da indentação foram
medidas logo após a impressão no próprio durômetro (Fig. 4.6).

2c

2a

Figura 4.6 – Desenho esquemático da indentação Vickers e das trincas
produzidas a partir dos vértices: 2a representa o tamanho da
diagonal de indentação e 2c é o tamanho das trincas radiais.
A dureza Vickers (HV), em GPa, foi calculada pela equação:
HV =

0,01819P

(8)

(2a) 2

onde, P é a carga, em N, e 2a é a média das diagonais da indentação, em mm.
A tenacidade à fratura, KIc, foi determinada pelo método da fratura por
indentação (IF) utilizando a equação de Niihara, Morena e Hasselman (1982) para
trinca radial do tipo Palvmqst, proposta para a faixa de valores de c/a entre 1,25 e
3,0, uma vez que a relação c/a observada variou entre 1,8 e 2,1 para a carga de 49
N e entre 2,0 e 2,4 para a carga de 98 N, segundo as equações:
K Ic φ
Ha1/ 2

H
Eφ

2/5

l
= 0,035
a

−1/ 2

(9a)
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l c
= −1
a a

(9b)

onde, Ø é o fator de restrição (constraint factor,

3), H é a dureza do material,♣ E é

o módulo de elasticidade, a e c, como indicados na Figura 4.6 (NIIHARA; MORENA;
HASSELMAN, 1982).
Para a determinação da resistência à flexão foram ensaiados os corpos de
prova polidos (sem indentação) utilizando-se um dispositivo do tipo pistão sobre três
esferas e este acoplado a uma máquina universal de ensaios mecânicos (MTS,
Syntech 5G), onde as amostras foram solicitadas até sua ruptura com velocidade de
0,5 mm/min. A resistência à flexão biaxial ( f) no momento da fratura foi calculada
por:

σf =

3P(1 + ν )
4πt 2

a (1 − n)
b2 a2
1 + 2 ln +
1− 2
b (1 + n)
2a R 2

(10)

onde, P é a carga no momento da fratura, t é a espessura da amostra, a é o raio do
círculo suporte formado pelas três esferas (4,0 mm), b é o raio do pistão (0,81 mm),
R é o raio da amostra e ν é o coeficiente de Poisson.
Metade dos corpos de prova da terceira série experimental (5 em cada
temperatura de sinterização) foi submetida ao ensaio de envelhecimento acelerado
com vapor a 134°C sob pressão de 2,2 kgf/cm2 por 5 h em uma autoclave horizontal
de bancada (Phoenix, AB 25). Devido à limitação da autoclave, foram realizados
cinco ciclos de 1 h cada para totalizar as 5 h. Após o ensaio de envelhecimento, os
corpos de prova com superfície polida e envelhecida foram analisados por DRX para
determinação da fração de zircônia monoclínica e, em seguida, submetidos aos
ensaios de flexão biaxial, dureza Vickers e tenacidade à fratura pelo método IF,
como descritos anteriormente.
Na próxima seção (Resultados e Discussão), as barras de erro que
acompanham os valores médios representam ± um desvio-padrão.

♣

Utilizou-se a dureza Vickers, HV, nos cálculos, uma vez que o parâmetro H não foi definido
no trabalho de Niihara, Morena e Hasselman (1982).
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

Efeitos da pressão de compactação na densificação
A Figura 5.1 apresenta os resultados da densidade das amostras prensadas

em função da pressão de compactação dos pós YZ-26 e YZ-37. O pó YZ-37
apresentou maior compressibilidade, isto é, alcançou maior densidade para o
mesmo valor de pressão do que o pó YZ-26, como indicado pelo fabricante dos pós
(TOSOH, 2008). As curvas logarítmicas apresentaram bons ajustes (coeficiente de
correlação acima de 97%) sobre os resultados de densidade verde, sendo que os
coeficientes angulares de 3,0 e 3,7 para os pós YZ-37 e YZ-26, respectivamente,
demonstraram que o pó YZ-26 tende à maior densificação em função do aumento de
pressão de compactação (Fig. 5.1).
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Figura 5.1 – Curvas de compressibilidade dos pós YZ-37 e YZ-26.
As amostras pré-sinterizadas a 900ºC por 1 h mantiveram a dependência
logarítmica da densidade com a pressão de compactação (Fig. 5.2), mas observouse que a pré-sinterização causou diminuição da densidade das amostras. A présinterização também causou diminuição da dependência da densidade com a
pressão de compactação (diminuição da inclinação das curvas) preparadas com
ambos os pós investigados. Como praticamente não houve variação de volume nos
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corpos-de-prova durante a pré-sinterização, a diminuição da densidade foi
decorrente principalmente da perda de massa devido à queima dos ligantes (Fig.
5.3). Esta perda de massa se apresentou praticamente constante, independente da
pressão de compactação, ao redor de 3,5% para ambos os pós utilizados.
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Figura 5.2 – Densidade relativa em função da pressão de compactação
dos corpos verdes e pré-sinterizados a 900ºC por 1 h das
amostras YZ-37 (a) e YZ-26 (b).
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Figura 5.3 – Perda de massa após pré-sinterização a 900ºC por 1 h em
função da pressão de compactação.

Os resultados de densidade das amostras sinterizadas a 1400ºC por 1 h são
apresentados na Figura 5.4. Observou-se que o pó YZ-26, mesmo tendo
apresentado compactados com menores valores de densidade verde (Fig. 5.1),
apresentou sinterabilidade significativamente maior do que o pó YZ-37 (Fig. 5.4),
devido às suas características de menor tamanho de cristalito e maior área de
superfície específica (Quadro 4.1). Ambos os pós apresentaram tendência de
densidade crescente dos corpos sinterizados em relação à pressão de compactação
(Fig. 5.4), mostrando que o aumento da pressão de compactação favoreceu a
densificação na sinterização para ambos os pós investigados. No caso do pó YZ-26,
a temperatura de sinterização de 1400ºC parece estar próximo da temperatura
mínima para se alcançar elevada densidade (cerca de 99% da densidade teórica),
enquanto que esta temperatura foi baixa para a sinterização do pó YZ-37 (Fig. 5.4).
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Figura 5.4 – Densidade relativa das amostras YZ-37 e YZ-26
sinterizadas a 1400ºC por 1 h em função da pressão de
compactação.
Inicialmente pretendia-se definir diferentes pressões de compactação que
resultassem em valor igual de densidade verde nos compactados dos dois pós
investigados. A pressão de compactação de 200 MPa foi descartada, pois, embora
os resultados de densidade tenham sido superiores, nesta pressão ocorreram
perdas de corpos-de-prova durante a prensagem, principalmente com o pó YZ-26.
Para se alcançar a mesma densidade verde do pó YZ-26 prensado a 150 MPa, o pó
YZ-37 teria que ser prensado com uma pressão menor do que 100 MPa (Fig. 5.1), o
que foi considerado desfavorável em termos de se manter baixo o nível de defeitos
grandes de processamento relacionados à deformação dos grânulos e de se
alcançar alta densidade nos corpos sinterizados (Fig. 5.4). Assim, optou-se por fixar
a pressão de compactação em 150 MPa para ambos os pós (YZ-26 e YZ-37) nos
experimentos subseqüentes.

5.2

Efeitos da temperatura de sinterização nas propriedades mecânicas
Nesta série, os corpos-de-prova prensados a 150 MPa apresentaram valores

de densidade verde de 48,2 e 46,4%, respectivamente, para os pós YZ-37 e YZ-26,
que foram próximos aos apresentados na primeira série para esta pressão de
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compactação (Fig. 5.1). A Figura 5.5 apresenta os valores de densidade relativa
para os corpos de prova sinterizados entre 1400 e 1600ºC por 1 h. Salvo as medidas
referentes às amostras sinterizadas com o pó YZ-37 nas temperaturas de 1400 e
1450ºC que registraram valores de densidade relativa entre aproximadamente 94 e
97%, todas as demais amostras apresentaram valores de densidade relativa média
superiores a 98,5%. Os resultados mostraram que a temperatura mínima para uma
boa densificação para o pó YZ-37 está ao redor de 1500ºC. Já o pó YZ-26
apresentou um ligeiro aumento de densidade a partir desta temperatura de
sinterização (Fig. 5.5).
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Figura 5.5 – Densidade relativa das amostras preparadas com os pós
YZ-37 e YZ-26 e sinterizadas entre 1400 e 1600ºC.

A Figura 5.6 apresenta imagens de MEV das superfícies de fratura das
amostras preparadas com o pó YZ-26 e sinterizadas entre 1400 e 1600ºC, onde se
observa que o do tamanho de grão aumenta com o aumento da temperatura de
sinterização. A estrutura de grãos finos e a mistura de fratura inter e transgranular,
entretanto, impossibilitaram a estimativa do tamanho de grão nestas imagens.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.6 – Imagens de MEV de superfícies de fratura das amostras
preparadas com o pó YZ-26 e sinterizadas a 1400ºC (a),
1450ºC (b) e 1600ºC (c).
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A Figura 5.7 apresenta imagens de MEV de baixo aumento mostrando a
distribuição de poros residuais nas superfícies polidas e atacadas termicamente das
amostras preparadas com os pós YZ-26 e YZ-37 sinterizadas entre 1500 e 1600ºC.

(a) YZ-26 / 1500ºC

(d) YZ-37 / 1500ºC

(b) YZ-26 / 1550ºC

(e) YZ-37 / 1550ºC

(c) YZ-26 / 1600ºC

(f) YZ-37 / 1600ºC

Figura 5.7 – Imagens de MEV de baixo aumento mostrando a distribuição de poros
residuais nas superfícies polidas e atacadas termicamente das amostras
preparadas com os pós YZ-26 (a-c) e YZ-37 (d-f) sinterizadas entre 1500
e 1600ºC.
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Todas as amostras sinterizadas entre 1500 e 1600ºC preparadas com os dois
pós apresentaram poros sub-micrométricos residuais do processo de sinterização,
com tamanhos da ordem do tamanho de grão (Fig. 5.7). A amostra preparada com o
pó YZ-37 sinterizada a 1500ºC apresentou também poros maiores do que o tamanho
de grão e maior porosidade (Fig. 5.7d), consistente com o seu resultado de
densidade relativa (Fig. 5.5). A Figura 5.7 também mostra microestruturas com
distribuições relativamente homogêneas de grãos em todas as amostras.
A Figura 5.8 apresenta os resultados de tamanho de grão médio (G)
determinados nas amostras sinterizadas entre 1500 e 1600ºC, onde se observa que
os valores de G foram pequenos, da ordem de 0,5 µm ou menos. Como esperado, o
tamanho de grão aumentou com o aumento da temperatura de sinterização em
amostras preparadas com ambos os pós. Observou-se também que os valores de G
das amostras preparadas com o pó YZ-37 foram próximos das amostras preparadas
com o pó YZ-26 quando sinterizadas a 1500 e 1550ºC e somente quando sinterizada
a 1600ºC é que o tamanho de grão foi 11% maior.

Tamanho de grão ( m)

0,6

0,5

0,4
YZ-26

0,3

0,2
1450

YZ-37

1500

1550

1600

1650

o

Temperatura de sinterização ( C)
Figura 5.8 – Tamanho de grão médio das amostras preparadas com os
pós YZ-26 e YZ-37 e sinterizadas entre 1500 e 1600ºC.

A Figura 5.9 apresenta imagens de MEV típicas utilizadas na determinação
dos tamanhos de grão, onde se observam as estruturas de grãos refinadas das

53

amostras sinterizadas. Em geral, observaram-se microestruturas próximas entre as
amostras preparadas com ambos os pós quando sinterizadas entre 1500 e 1600ºC,
excetuando a maior porosidade na amostra preparada com o pó YZ-37 sinterizada a
1500ºC (Fig. 5.7d).

(a) YZ-26 / 1500ºC

(d) YZ-37 / 1500ºC

(b) YZ-26 / 1550ºC

(e) YZ-37 / 1550ºC

(c) YZ-26 / 1600ºC

(f) YZ-37 / 1600ºC

Figura 5.9 – Imagens de MEV mostrando a estrutura de grãos nas superfícies
polidas e atacadas termicamente das amostras preparadas com os pós
YZ-26 (a-c) e YZ-37 (d-f) sinterizadas entre 1500 e 1600ºC.
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Os resultados das velocidades de propagação longitudinal (VL) e transversal
(VT) da onda sonora em função da temperatura de sinterização estão representados
nas Figuras 5.10a e 5.11a, respectivamente, sendo que ambas as velocidades
tenderam a acompanhar as respectivas curvas de densidade em função da
temperatura de sinterização dos pós YZ-37 e YZ-26 (Fig. 5.5). As Figuras 5.10b e
5.11b apresentam, respectivamente, os valores de VL e VT em função da densidade.
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Figura 5.10 – Velocidade longitudinal, VL, do pulso ultra-sônico nas cerâmicas YZ-37
e YZ-26 em função da temperatura de sinterização (a) e da densidade
relativa (b).
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Figura 5.11 – Velocidade transversal, VT, do pulso ultra-sônico nas cerâmicas YZ-37
e YZ-26 em função da temperatura de sinterização (a) e da densidade
relativa (b).
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A Figura 5.12a apresenta os resultados do coeficiente de Poisson, ν, em
função da temperatura de sinterização. As amostras YZ-37 sinterizadas nas
temperaturas de 1400ºC a 1450ºC apresentaram valores de ν crescentes, que
estabilizaram a partir de 1500ºC, enquanto os valores de ν das amostras preparadas
com o pó YZ-26 apresentaram pouca influência da temperatura de sinterização.
Apesar de uma menor dependência da densidade, em geral, o coeficiente de
Poisson também foi influenciada por esta propriedade (Fig. 5.12b). Os valores de ν
dos materiais com elevada densidade (acima de 98% da densidade teórica, Fig.
5.12b) foram próximos do valor relatado em literatura para cerâmicas 3Y-TZP (0,31)
(MIYAYAMA; KOUMOTO; YANAGIDA, 1991).
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Figura 5.12 – Coeficiente de Poisson, ν, das cerâmicas YZ-37 e YZ-26 em função
da temperatura de sinterização (a) e da densidade relativa (b).
A Figura 5.13a apresenta os resultados de módulo de elasticidade ou de
Young, E, em função da temperatura de sinterização, onde os valores máximos
encontrados foram de cerca de 220 GPa para as amostras preparadas com ambos
os pós (nas temperaturas de sinterização de 1550ºC e 1600ºC, respectivamente,
para as cerâmicas YZ-37 e YZ-26). Em geral, os valores de E também foram
fortemente dependentes da densidade dos materiais (Fig. 5.13b), sendo que os
valores de E dos materiais com densidade acima de 98% da teórica (cerca de 210 a
220 GPa, Fig. 5.13b) foram um pouco maiores do que os valores relatados em
literatura para cerâmicas 3Y-TZP (200 a 210 GPa) (MIYAYAMA; KOUMOTO;
YANAGIDA, 1991).
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Figura 5.13 – Módulo de Young, E, das cerâmicas YZ-37 e YZ-26 em função da
temperatura de sinterização (a) e da densidade relativa (b).
Os resultados mostraram que as constantes elásticas (VL, VT, ν e E) foram
determinadas principalmente pela densidade (ou porosidade) dos materiais. Nas
Figuras 5.10b, 5.11b, 5.12b e 5.13b foram realizadas regressões com curvas
exponenciais considerando os resultados de ambas as cerâmicas, YZ-26 e YZ-37,
que apresentaram ajustes (coeficiente de correlação, R2) relativamente bons,
mostrando que a dependência das constantes elásticas com a densidade não foi
influenciada pelo tipo de pó de partida utilizado.
Os valores de dureza Vickers (HV), determinados com carga de 98 N, em
função da temperatura de sinterização estão representados na Figura 5.14. As
amostras preparadas com o pó YZ-37 apresentaram aumento da dureza com o
aumento da temperatura de sinterização entre 1400 e 1500ºC, isto é como o
aumento da densidade, mas acima desta temperatura apresentaram uma ligeira
diminuição. Já o valor da dureza das amostras preparadas com o pó YZ-26 variou
pouco com a temperatura de sinterização na faixa de 1400 e 1600ºC, tendo
apresentado um valor médio de 12,9 GPa. Este resultado foi próximo de valores
reportados em literatura para cerâmicas 3Y-TZP (dureza Vickers de 12 a 13 GPa)
(MIYAYAMA; KOUMOTO; YANAGIDA, 1991).
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Figura 5.14 – Dureza Vickers (carga de 98 N) das cerâmicas YZ-37 e YZ26 em função da temperatura de sinterização entre 1400 e
1600ºC.
Os valores de tenacidade à fratura (KIc), determinados pelo método da fratura
por indentação (IF) com carga de 98 N, em função da temperatura de sinterização
estão representados na Figura 5.15. Observou-se que os valores de KIc
apresentaram-se

aproximadamente

constante

na

faixa

de

temperatura

de

sinterização investigada, sendo que as amostras preparadas com os pós YZ-37 e
YZ-26 apresentaram valores médios de 4,8 e 4,7 MPa.m1/2, respectivamente (Fig.
5.15). Os resultados mostraram que os valores relativamente baixos de densidade
das amostras YZ-37 sinterizadas a 1400 e 1450ºC (Fig. 5.5) pouco afetaram os
valores de KIc. Os valores determinados de tenacidade à fratura foram relativamente
baixos quando comparado aos valores de literatura para cerâmicas 3Y-TZP (7 a 12
MPa.m1/2) (MIYAYAMA; KOUMOTO; YANAGIDA, 1991). Isto pode estar relacionado
com o método de determinação de KIc utilizado, como sugerido por Basu (2005). De
fato, Chung et al. (1997) reportaram o valor de 4,8 MPa.m1/2 para uma cerâmica 3YTZP sinterizada a 1600ºC por 3 h determinado pelo método IF com carga de 9,8 N.
Notou-se que o aumento do tamanho de grão com o aumento da temperatura
de sinterização observado em ambas as amostras (Fig. 5.8) praticamente não afetou
as propriedades de dureza (Fig. 5.14) e de tenacidade à fratura (Fig. 5.15).
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Figura 5.15 – Tenacidade à fratura, KIc, determinada pelo método IF
(carga de 98 N) das cerâmicas YZ-37 e YZ-26 em função da
temperatura de sinterização entre 1400 e 1600ºC.
Os resultados de resistência à flexão biaxial (σf) das amostras sinterizadas
entre 1400 e 1600°C estão apresentados na Figura 5.16. Ambas as amostras, tanto
a preparada com o pó YZ-37 como com o pó YZ-26, apresentaram elevada
resistência à flexão entre cerca de 900 e 1200 MPa, e o valor máximo de σf foi
alcançado na temperatura de sinterização de 1550°C. O aumento de σf com o
aumento da temperatura de sinterização foi maior nas amostras preparadas com o
pó YZ-37, que alcançou valor máximo de 1241 MPa contra 1098 MPa da amostra
com pó YZ-26 (diferença de 13%). Os resultados de σf das amostras YZ-37
sinterizadas a 1400 e 1450°C foram relativamente altos (>900 MPa, Fig. 5.16),
apesar dos seus valores de densidade relativamente baixos (Fig. 5.5). Os valores
determinados de resistência à flexão foram próximos aos valores reportados na
literatura para cerâmicas 3Y-TZP (800 a 1500 MPa) (MIYAYAMA; KOUMOTO;
YANAGIDA, 1991). Os valores máximos de σf observados na temperatura de
sinterização de 1550°C (Fig. 5.16) indica que o tamanho de grão ótimo para
maximização da resistência mecânica das cerâmicas 3Y-TZP, ao menos nas
condições deste trabalho, é ao redor de 0,4 µm (Fig. 5.8). Apenas o tamanho de
grão, entretanto, não explica as diferenças observadas entre os valores de σf entre
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as amostras preparadas com os diferentes pós, uma vez que o tamanho de grão só
foi diferente na temperatura de 1600°C (Fig. 5.8).
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Figura 5.16 – Resistência à flexão biaxial, f, das cerâmicas YZ-37 e YZ26 em função da temperatura de sinterização entre 1400 e
1600ºC.
Os resultados desta série experimental mostraram que as amostras YZ-37
sinterizadas a 1400 e 1450°C apresentaram densidades relativamente baixas (94,3
e 96,4% da densidade teórica, respectivamente) que afetaram significativamente as
propriedades elásticas (velocidades sônicas longitudinal, VL, e transversal, VT,
coeficiente de Poisson, ν, e módulo de Young, E) e a dureza Vickers, HV, mas
praticamente não influenciaram a tenacidade à fratura, KIc, e, possivelmente, a
resistência à flexão biaxial,

f.

Nas demais amostras (amostras YZ-37 sinterizadas

entre 1500 e 1600°C e amostras YZ-26 sinterizadas entre 1400 e 1600°C), a
variação da temperatura de sinterização causou pouca influência na densidade
(>98,5% da densidade teórica), nas propriedades elásticas, na dureza e na
tenacidade à fratura. O aumento da temperatura de sinterização, entretanto, causou
aumento do tamanho de grão em ambas as amostras, o que afetou os valores de
resistência à flexão biaxial, tendo sido observado valores máximos quando as
amostras foram sinterizadas a 1550°C por 1 h.
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5.3

Efeitos da temperatura de sinterização na resistência ao envelhecimento
As medidas de densidade das amostras sinterizadas entre 1400 e 1650ºC

estão representadas na Figura 5.17. Em geral, os resultados de densidade desta
série foram próximos aos da série anterior, excetuando os valores das amostras YZ37 sinterizadas a 1400 e 1450ºC, que apresentaram cerca de 2 pontos percentuais
acima dos valores observados na segunda série (Fig. 5.5).
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Figura 5.17 – Densidade relativa das cerâmicas
sinterizadas entre 1400 e 1650°C.

YZ-37 e YZ-26

A Figura 5.18 mostra que os valores de módulo de elasticidade, E, variaram
pouco entre as amostras sinterizadas entre 1400 e 1650°C (em torno de 216 GPa),
refletindo os altos valores de densidade apresentados pelas amostras (cerca de 99%
da densidade teórica), salvo para a amostra YZ-37 sinterizada a 1400°C, que
apresentou valor de E mais baixo devido à sua menor densidade (Fig. 5.17). As
demais constantes elásticas (velocidades sônicas longitudinal e transversal e
coeficiente de Poisson) apresentaram tendências similares às observadas para o
módulo de elasticidade.
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Figura 5.18 – Módulo de elasticidade, E, determinado para as amostras
YZ-37 e YZ-26 nas temperaturas de sinterização entre
1400°C e 1650°C.
Os resultados da análise por DRX das superfícies polidas das amostras
sinterizadas

a

1400

e

1650ºC

apresentaram

apenas

picos

de

difração

correspondentes à zircônia tetragonal e à zircônia cúbica e não apresentaram
indícios da presença de zircônia monoclínica (Fig. 5.19). Devido aos padrões de
DRX da zircônia tetragonal e cúbica serem muito próximos (YOSHIMURA et al.,
2007), não foi possível distingui-las nos padrões de DRX analisados. Já parte das
amostras que foram submetidas ao ensaio de envelhecimento acelerado (134°C em
vapor sob pressão de 2,2 kgf/cm2 por 5 h em uma autoclave) apresentou nos
padrões de DRX evidências de formação da fase zircônia monoclínica (Fig. 5.20).
Observa-se nesta figura que tanto as amostras de YZ-37 como as de YZ-26
sinterizadas a 1400 e 1450ºC não apresentaram evidências de formação da fase
monoclínica. A formação desta fase foi detectada nos padrões de DRX de ambas as
amostras a partir da temperatura de sinterização de 1500ºC. Os valores de fração
volumétrica da fase monoclínica determinados pela Equação 5 estão apresentados
na Figura 5.21. A limitada resolução da análise por DRX dificulta a detecção de
baixas frações da fase monoclínica (por exemplo, < 5%), mas as tendências dos
resultados sugerem que, ao menos nas amostras sinterizadas a 1400ºC,
praticamente não deve ter ocorrido a formação desta fase (Fig. 5.21).
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Figura 5.19 – Padrões de DRX das superfícies polidas das amostras YZ26 e YZ-37 sinterizadas a 1400 e 1650ºC, onde se observa
o pico referente às fases zircônia tetragonal e cúbica.

27

28

29

30
2θ

31

32

1500ºC
1650ºC

33

27

28

29

30
2θ

31

ZM (111)

(b)

ZT (111)

ZM (111)

1450ºC
1600ºC

ZM (111)

(a)

ZT (111)

ZM (111)

1400ºC
1550ºC

32

33

Figura 5.20 – Padrões de DRX das superfícies polidas, após o ensaio de
envelhecimento acelerado, das amostras YZ-37 (a) e YZ-26 (b)
sinterizadas entre 1400 e 1650ºC. ZM e ZT indicam, respectivamente,
a fase zircônia monoclínica e as fases tetragonal e cúbica.
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Figura 5.21 – Fração volumétrica da fase zircônia monoclínica (m-ZrO2)
detectada nas superfícies das amostras YZ-37 e YZ-26 após
o ensaio de envelhecimento (vapor, 134°C, 2,2 kgf/cm2, 5 h)
em função da temperatura de sinterização.
Os resultados de dureza Vickers determinadas com carga de 49 N em
amostras como sinterizadas e após o envelhecimento são apresentados na Figura
5.22. As amostras envelhecidas de YZ-37 apresentaram consideráveis reduções da
dureza em comparação com as amostras não envelhecidas. A redução da dureza
devido ao envelhecimento manteve-se aproximadamente constante (entre 11 e 13%)
nas amostras YZ-37 sinterizadas entre 1400 e 1550°C, mas a amostra sinterizada a
1600°C apresentou uma redução maior (19%). Não foi possível determinar a dureza
da amostra YZ-37 sinterizada a 1650°C após o ensaio de envelhecimento (Fig.
5.22a). Em termos gerais, os efeitos do envelhecimento na dureza Vickers das
amostras YZ-26 foram próximos aos observados nas amostras YZ-37, mas com a
diferença de terem apresentado menores reduções após o envelhecimento. Na faixa
de temperatura de sinterização das amostras YZ-26 entre 1400 e 1500°C, observouse uma redução significativa, mas pequena, da dureza (entre 5 a 7%), que
aumentou abruptamente para 15% na amostra sinterizada a 1550°C. Acima desta
temperatura, não foi possível obter impressões Vickers mensuráveis nas amostras
envelhecidas (Fig. 5.20b). Os resultados de dureza mostraram que ocorreu
significativa alteração da superfície envelhecida em ambas as amostras, mas a
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mudança foi mais acentuada nas amostras YZ-37 até a temperatura de sinterização
de 1500°C.
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Figura 5.22 – Dureza Vickers, HV, determinada com carga de 49 N para
as amostras YZ-37 (a) e YZ-26 (b) tanto sinterizadas como
envelhecidas.
As reduções nos valores da dureza nas amostras sinterizadas a partir de
1500ºC devem estar associadas com a formação da fase monoclínica na superfície
envelhecida (Fig. 5.22), sendo que as impressões defeituosas observadas a partir
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das temperaturas de sinterização de 1650 e 1600ºC nas amostras envelhecidas de
YZ-37 e YZ-26, respectivamente, devem estar associadas às elevadas frações de
fase monoclínica detectadas nestas amostras (Fig. 5.21). Já a redução da dureza
observada nas amostras YZ-37 e YZ-26 sinterizadas a 1400 e 1450ºC não pode ser
correlacionada com a desestabilização superficial dos grãos tetragonais, uma vez os
padrões de DRX não indicaram a formação da fase monoclínica. Este resultado
indica que ocorre um amolecimento da superfície da cerâmica 3Y-TZP no processo
de envelhecimento, antecedendo a transformação tetragonal-monoclínica, mesmo
quando o material é sinterizado em temperaturas tão baixas quanto 1400ºC. Outra
evidência de que ocorreu alteração na superfície das amostras sinterizadas a partir
de 1400ºC é o fato de que não foi possível obter indentações aceitáveis em todas
amostras envelhecidas utilizando carga de 98 N, mas foi possível medir a dureza
nesta carga nas mesmas amostras não envelhecidas.
A Figura 5.23 apresenta os resultados de tenacidade à fratura, KIc, das
amostras submetidas ou não ao envelhecimento em função da temperatura de
sinterização, onde se observa que as amostras YZ-37 (Fig. 5.23a) e YZ-26 (Fig.
5.23b) apresentaram comportamentos

diferentes frente

ao envelhecimento.

Enquanto o valor de KIc da amostra YZ-37 apresentou estabilidade quando
sinterizada a 1400 e 1450°C, as amostras sinterizadas a partir de 1500°C
apresentaram significativo aumento de KIc (entre 10 e 14%) após o ensaio de
envelhecimento (Fig. 5.23a). Esta tendência coincide com a faixa de temperatura na
qual foi observada formação de fase monoclínica (Fig. 5.21), o que sugere que
ocorreu a formação de uma camada de tensão residual compressiva decorrente da
transformação tetragonal-monoclínica na superfície do material envelhecido, o que
dificultou a propagação da trinca e causou o aumento do valor de KIc nas amostras
YZ-37. Já a amostra YZ-26 apresentou estabilidade do valor de KIc quando
sinterizada entre 1400 e 1550°C, embora frações significativas de zircônia
monoclínica tenham sido observadas nas superfícies das amostras sinterizadas
acima de 1450°C (Fig. 5.21).
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Figura 5.23 – Tenacidade à fratura, KIc, determinada pelo método IF com
carga de 49 N, para as amostras YZ-37 (a) e YZ-26 (b)
antes e após o ensaio de envelhecimento.
Os efeitos do envelhecimento na resistência à flexão biaxial foram distintos
nas duas amostras investigadas. Enquanto as amostras YZ-37 envelhecidas
apresentaram valores de resistência próximos aos das amostras não envelhecidas,
em toda a faixa de temperatura de sinterização investigada (Fig. 5.24a), os valores
de resistência das amostras YZ-26 envelhecidas foram, em geral, significativamente
menores do que as respectivas amostras não envelhecidas (Fig. 5.24b).
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Figura 5.24 – Resistência à flexão biaxial, f, das amostras YZ-37 (a) e
YZ-26 (b) tanto sinterizadas como envelhecidas.

Na melhor temperatura de sinterização para a resistência à flexão biaxial (em
torno de 1500°C para ambas as amostras, Fig. 5.24), a amostra YZ-37 apresentou
menor sensibilidade ao envelhecimento do que a amostra YZ-26. Os resultados de
resistência após o envelhecimento nas amostras YZ-37 (Fig. 5.24a) foram
surpreendentes, uma vez que este material apresentou significativo aumento da
fração de zircônia monoclínica na superfície envelhecida, quando sinterizado acima
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de 1500ºC. No caso das amostras YZ-26 envelhecidas, a diminuição da resistência
foi mais acentuada naquelas sinterizadas abaixo de 1500°C (Fig. 5.24b). Este
resultado também foi surpreendente, pois não foram detectadas presenças da fase
monoclínica nestas amostras (Fig. 5.21), sendo que é esperado que a formação da
fase monoclínica é que induz a formação de micro-trincamento e resulta na
degradação da resistência do material (LANGE; DUNLOP; DAVIS, 1986;
CHEVALIER, 2006). Estes resultados mostraram que, ao menos em parte das
condições investigadas, a resistência à flexão não é controlada pela transformação
tetragonal-monoclínica.
Os resultados desta série experimental mostraram evidências experimentais
surpreendentes, que não podem ser explicadas pelos modelos correntes
apresentados na literatura. O processo de envelhecimento a baixas temperaturas
causou aumento da fração de zircônia monoclínica com o aumento da temperatura
de sinterização nas cerâmicas 3Y-TZP, decorrente da desestabilização da fase
tetragonal na superfície exposta ao meio úmido (Fig. 5.21), como previsto em
literatura (CHEVALIER et al., 2004). Entretanto, a diminuição significativa da dureza
superficial mesmo em amostras sinterizadas a baixas temperaturas (< 1500°C, Fig.
5.22), nas quais não foi observada a formação da fase monoclínica, foi inesperada e
negativa do ponto de vista de otimização do processamento cerâmico. Este
resultado coloca em dúvida a possibilidade de se produzir cerâmicas 3Y-TZP imunes
(estáveis) ao processo de degradação por envelhecimento e que possuam alta
confiabilidade e elevado tempo de vida de aplicação das próteses dentárias (e,
também, das próteses ortopédicas) apenas com a diminuição da temperatura de
sinterização, como proposto por Chevalier et al. (2004).
Notou-se, também, que os efeitos combinados da temperatura de sinterização
e do processo de envelhecimento resultaram em tendências diferentes em termos
das propriedades de tenacidade à fratura e resistência à flexão, quando os
resultados das amostras preparadas com os dois pós foram comparados. Enquanto
as amostras preparadas com o pó YZ-37 e sinterizadas a partir de 1500°C
apresentaram aumento da tenacidade à fratura da superfície com o envelhecimento,
em comparação com as respectivas amostras não envelhecidas, as amostras
preparadas com o pó YZ-26 não apresentaram diferenças significativas desta
propriedade (Fig. 5.23). Por outro lado, as amostras preparadas com o pó YZ-26
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apresentaram, em geral, diminuição da resistência à flexão biaxial com o
envelhecimento, o que não foi observado nas amostras preparadas com o pó YZ-37
(Fig. 5.24). Os resultados mostraram que a degradação ou não das propriedades
mecânicas após o envelhecimento depende não somente da temperatura de
sinterização, mas, também, do pó de partida utilizado. Isto mostra a complexidade
dos efeitos do fenômeno de envelhecimento nas características microestruturais da
superfície e nas propriedades mecânicas da cerâmica 3Y-TZP, que necessitam de
um estudo mais aprofundado para se compreender os mecanismos envolvidos neste
processo.
Por fim, cabe ressaltar que não foi confirmada a indicação da empresa Tosoh
de que o pó YZ-26, que apresenta menor compressibilidade na etapa de prensagem
e maior sinterabilidade por ter menor tamanho de cristalito e maior área de superfície
específica em relação ao pó YZ-37, resulta em cerâmica 3Y-TZP com maior
resistência à degradação por envelhecimento a baixas temperaturas (TOSOH,
2008).
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6

CONCLUSÕES
Em relação aos efeitos da temperatura de sinterização entre 1400 e 1600ºC

nas propriedades mecânicas de cerâmicas de zircônia tetragonal preparadas a partir
de dois pós comerciais de 3Y-TZP (YZ-37 e YZ-26, respectivamente, com tamanhos
de cristalito de 37 e 26 nm e área de superfície específica de 7 e 16 m2/g), observouse que:
i)

Quanto à microestrutura, o pó YZ-26 apresentou maior sinterabilidade
alcançando densidade relativa de cerca de 99% na menor temperatura de
sinterização investigada (1400ºC), enquanto o pó YZ-37 apresentou
elevadas densidades somente quando sinterizadas em temperaturas
maiores do que 1450ºC. Não foram observadas diferenças significativas
entre os tamanhos de grão das cerâmicas preparadas com os dois pós,
exceto quando sinterizadas a 1600ºC, onde o pó YZ-37 resultou em
tamanho de grão 11% maior, alcançando cerca de 0,5 µm;

ii)

As propriedades elásticas (velocidades sônicas longitudinal e transversal,
coeficiente de Poisson e módulo de elasticidade) e a dureza Vickers das
cerâmicas preparadas com os dois pós foram influenciadas principalmente
pelo valor da densidade das amostras sinterizadas;

iii)

A tenacidade à fratura, KIc, determinada pelo método da fratura por
indentação (IF), praticamente manteve-se constante em torno de 4,8
MPa.m1/2 nas duas amostras (YZ-37 e YZ-26), em toda a faixa de
temperatura de sinterização investigada, não mostrando dependência com
a densidade ou com o tamanho de grão;

iv)

A resistência à flexão biaxial tendeu a apresentar um valor máximo na
temperatura de sinterização de 1550ºC (tamanho de grão ao redor de 0,4
µm) em ambas as amostras, alcançando valores de 1240 e 1140 MPa nas
amostras YZ-37 e YZ-26, respectivamente. Abaixo desta temperatura, a
resistência foi influenciada pela densidade (porosidade), principalmente na
amostra YZ-37, enquanto acima desta temperatura ela foi influenciada
pelo crescimento de grão;
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v)

Os melhores resultados de propriedades mecânicas foram observados em
ambas as amostras quando sinterizadas entre 1500 e 1550°C,
dependendo da propriedade considerada.
Em relação aos efeitos da temperatura de sinterização entre 1400 e 1650ºC

na resistência à degradação por envelhecimento a baixas temperaturas das duas
cerâmicas de 3Y-TZP, que foi avaliada pelo ensaio de envelhecimento acelerado (a
134ºC em vapor sob pressão de 2,2 kgf/cm2 em autoclave), observou-se que:
vi)

Ambas as amostras (YZ-37 e YZ-26) não apresentaram transformação
tetragonal-monoclínica na superfície envelhecida quando sinterizadas até
a temperatura de 1450ºC, mas, acima desta temperatura, o aumento da
temperatura de sinterização causou o aumento da fração de fase zircônia
monoclínica transformada, alcançando cerca de 60% em volume em
ambas as amostras sinterizadas a 1650ºC;

vii)

As superfícies envelhecidas de ambas as amostras apresentaram
diminuição da dureza Vickers em toda a faixa de temperatura de
sinterização investigada, indicando a ocorrência de alterações nas
características superficiais dos materiais;

viii)

A superfície envelhecida da amostra YZ-37 sinterizada acima de 1450ºC
apresentou aumento da tenacidade à fratura, devido possivelmente à
formação de uma camada superficial de compressão decorrente da
formação da fase monoclínica. Este efeito não foi observado na amostra
YZ-26;

ix)

O envelhecimento praticamente não afetou a resistência à flexão biaxial da
amostra YZ-37 em toda a faixa de temperatura de sinterização
investigada. Já a resistência da amostra YZ-26 diminuiu significativamente
em praticamente todas as temperaturas de sinterização investigadas, mas
a redução foi mais acentuada nas amostras sinterizadas a 1400 e 1450ºC;

x)

A degradação das propriedades mecânicas após o envelhecimento
dependeu tanto da temperatura de sinterização como do pó de partida;

xi)

A fração de zircônia monoclínica transformada não explica as alterações
observadas na dureza e nem na resistência à flexão das amostras
envelhecidas;
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xii)

Embora o fabricante indique que o pó YZ-26 apresenta elevada resistência
ao envelhecimento, nas condições deste trabalho, o pó YZ-37 apresentouse menos sensível ao envelhecimento com relação às propriedades
mecânicas.
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