












































índices de refração entre as fases e a microestrutura ordenada com padrão fibroso

desses materiais,figura 2.2, levaram os autores a sugerirem possíveis aplicações em

óptica, como guias de luz.

Figura 2.2 - Microestrutura fibrosa da fibra de zr02/MgO, crescida na Universidade de Zaragoza
[14].

Ainda em 1997, pesquisadores da Universidade McGill do Canadá realizaram

o puxamento de fibras óxidas eutéticas de zr02/ Ah03 por LHPG[15]. Pesquisadores

da Universidade Birmingham da Inglaterra puxaram fibras eutéticas de

Até 1997, o mais promissor dos compósitos eutéticos na área de engenharia

mecânica era o Ah03/ Y3Als012 devido a sua estabilidade química, estrutural e

mecânica[17]. Em setembro de 1997 surgiu na revista Nature o relato de um novo

compósito, o Ah03/GdAI03, produzido por Waku et al[18]. O estudo dos eutéticos

de Ah03/GdAI03 tomou-se interessante por possuir alta resistência mecânica até

1600°C, temperatura inferior a do Ah03/Y3AlsOI2 (1800°C), porém sua tensão de
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ruptura era doze vezes maior, o que o toma superior no que diz respeito às

potencialidades para a engenharia mecânica. A microestrutura observada foi de

padrão irregular, denominada "escrita chinesa",figura 2.3.

Figura 2.3 - Microestrutura do composto AlzO:JGdAl03, crescido por Yoshiharu Waku[18].

Em 1999, Yoshikawa et al[19] reportaram o puxamento de fibras de

Alz03/GdAl03 e Alz03/ Y3Als012 através da técnica de micro-pulling down, onde o

material a ser puxado é completamente fundido em um cadinho de irídio. O

puxamento foi feito utilizando-se sementes de safira e o intervalo de velocidades

utilizado foi de 0.05 - 10 mmlmin. A relação de Jackson e Hunt 22V = constante não

se aplicou nas fibras de Alz03/GdAl03crescidas nesse trabalho. Todas as fibras de

Alz03/GdAl03 puxadas por Yoshikawa et aI. apresentaram uma microestrutura não

homogênea com o padrão complexo-regular, ou seja, regiões com padrão eutético

fibroso e regiões com "escrita chinesa".
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Figura 3.3 - Sistema de focalização ; a - Reflaxicon, b- espelho com furo elíptico, c- espelho esférico, d
fototransistor.

o crescimento de cristais usando a técnica LHPG pode ser efetuado a

velocidades muito superiores às utilizadas pelas técnicas convencionais, devido ao

alto gradiente térmico axial na interface sólido-líquido, da ordem de 103 - 104 °C/cm.

Além disso, a técnica de LHPG permite o crescimento de materiais com alto ponto

de fusão, por volta de 3000°C, e não necessita de cadinhos, evitando assim o contato

do material a ser crescido com uma possível fonte de contaminação. Uma

representação esquemática dos componentes principais do equipamento construído

no Grupo de Crescimento de Cristais e Materiais Cerâmicos - IFSC - USP, pode ser

visto nafigura 3.4.
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Figura 3.4 - Representação esquemática dos principais componentes da técnica denominada LHPG a
- Laser de CO2, b - Laser de He-Ne, c - Divisor de feixe de ZnSe, d - Janela de ZnSe, e - Câmara de
puxamento, f - Sistema de focalização, g e h - respectivamente sistema de puxamento da fibra e
elevação do pedestal, i - fototransistor,j - sistema de controle e estabilização da potência do laser, k 
esquema da zona fundida, I - sistema de refugeração do laser de CO2, m e n - fontes de RF e
alimentação respectivamente.

Na figura 3.5 apresenta-se as principais etapas envolvidas no puxamento das

fibras eutéticas. A primeira é o alinhamento mecânico da semente e do pedestal,

seguida pelo aquecimento até que uma pequena região fundida é formada, a semente

então é levada em contato com a fase líquida. Após o equihbrio termodinâmico ser

atingido, inicia-se o processo de puxamento. Atingida a condição estável a semente e o

pedestal são transladados simultaneamente, com taxas que podem ser iguais ou não,

dependendo do diâmetro final da fibra eutética desejada.
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Figura 3.5 - Etapas do processo de puxamento; A) Alinhamento mecânico entre semente e pedestal, B)
Fusão do pedestal seguida do molhamento da semente no material fundido, C) Estabilização da
temperatura e D) Início do processo de puxamento.

Uma visão geral do laboratório de fibras presente no GCCMC - IFSC - USP

pode ser vista nafigura 3.6.
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Figura 3.6 - Laboratório de fibras; a - laser de CO2, b- laser de He-Ne, c-Beam spliter de ZnSe, d
microscópio, e- câmera CCD, f- câmara de puxamento.

Para aumentar a estabilidade do processo, é necessário que se faça um controle

da temperatura de crescimento da zona fundida, que neste caso não pode ser feito via

termopar, devido a alta temperatura na qual o sistema opera nos puxamentos

(~2000°C), além das dificuldades introduzidas no alinhamento mecânico e uma

limitação quanto ao diâmetro mínimo possível, por influência do mesmo. A fim de

aprimorar este controle, um sistema simplificado de visão artificial foi desenvolvido e

implantado no laboratório de fibras.

o sistema é constituído de uma placa para aquisição de imagens, Interactive

Technology, modelo MVLlTE, cuja velocidade de captura é de aproximadamente 0,4
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módulos: rampas de resfriamento e aquecimento com taxas que podem ser pré-

definidas pelo usuário e flutuações senoidais da temperatura da fase líquida.

*CONTROLE DE DIAMETROo GRUPO DLCRESCIMENTO DE CRISJAIS IDFCM/lFSCJuspllfa EJ

Figura 3.7 - Foto da interrace gráfica do sistema de controle do sistema LHPG, para a obtenção de
fibras com diâmetros constantes.
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possibilidade da não utilização de tratamentos térmicos nos pedestais, o que reduz o

tempo necessário para a sua produção.

lcrn

Teflon

Aço
•
lnox

"

H

1 mm

Figura 3.8 - Desenho esquemático do extrusor utilizado para a produção de pedestais.

Partes do pedestal, de pequeno comprimento, foram usadas como semente. O

uso de um material sem orientação cristalográfica definida como semente, nesta

técnica, não deteriora a qualidade cristalina do eutético, como será visto

posteriormente.
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Como já descrito no capítulo 2, quando os pedestais aproximam-se da zona fundida,

após atingir o equilíbrio mecânico no ponto tríplice da interface (sólido/gás~ sólido/líquido

e líquido/gás), ocorre a reação qtúmica do composto e a sua sinterização, pouco antes de

sua fusão. Todos estes processos ocorrem continuamente durante o puxamento usando a

técnica LHPG. Nessa técnica, para a malOna dos compostos, é desnecessário realizar

tratamento ténnico prévio ao puxamento. O efeito da sinterização em um pedestal de

A}z03:Gd203 in situ é ilustrado nafigura 4.2. A diminuição do diâmetro do pedestal, antes

da sua fusão, é associada à sinterização.
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Figura 4.2 - Variação do diâmetro de um pedestal de A}z03:Gd203 obtido por extrusão em função da
distância da zona líquida, mostrando que ocorre sinterização do pedestal durante o processo de puxamento. A

"razão de redução (taxa de elevação do nutriente/taxa de puxamento da fibra) foi de 1,2.
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4.3 - Características do puxamento do eutético AhOyGdAI03

A produção dos eutéticos de Ab03/GdAl03 dividiu-se basicamente em dois grupos,

de acordo com o diâmetro das fibras. O primeiro grupo consistiu de fibras mais finas, com

diâmetros que variaram de 450j.1maté 650j.1m.Para essas amostras realizou-se uma análise

detalhada da microestrutura eutética de acordo com os parâmetros de solidificação. Já o

segundo grupo, fibras de diâmetros da ordem de 90Oj.1m,foi utilizado na realização de

ensaios mecânicos.

A taxa de puxamento das fibras eutéticas variou entre 4.2mm1h a 60.0mmlh e o

comprimento de até 65mm. Na figura 4.3 está ilustrada uma fibra eutética de

Ah03/GdAl03, com 60mm de comprimento e aproximadamente lmm em diâmetro.

"Figura 4.3- Fibra de A}z03/GdAl03 com diâmetro da ordem delmm e 60mm de comprimento.
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Figura 4.4 - Perfil da temperatura ao longo do comprimento de fibras de Alz03/GdAl03 durante puxamento.
A linha vertical marca a interface sólido-líquido. Os ajustes das curvas, linhas em vermelho, evidenciam o
comportamento do tipo exponencial. A foto da zona líquida está colocada para referência.

4.5 - Análise da microestrutura

A microestrutura das fibras eutéticas de Ah03/GdAl03 foi analisada por meio de

microscopia eletrônica, figura 4.5, utilizando um microscópio da Zeiss, modelo DMS 960.

Um padrão irregular, similar ao obtido por Waku et. al.[1], e determinada como do tipo

"escrita chinesa" foi observado. Análises de composição usando microssonda eletrônica

(EDX) mostraram que a matriz (fase escura) é Ah03 e a fase clara é GdAl03.
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Figura 4.5 - Microestrutura das fibras de Al20iGdAl03 para três velocidades de puxamento: a - 4,2mm/h, b

- 9,Omm/h e c - 18,Ommlh. A fase escura é Al203 e a clara é o GdAl03.

Entretanto, padrões fibrosos regulares juntamente com a "escrita chinesa" foram

observados em algumas fibras. A observação da microestrutura das fibras com a taxa de

puxamento permitiu a determinação de um valor critico, 24m.mJh, para a obtenção de

somente microestrutura "escrita chinesa", para o grupo de fibras mais finas. Nafigura 4.6,

pode-se observar o arranjo "complexo-regular", que consiste em um padrão fibroso

juntamente com a "escrita chinesa", presente nas fibras com diâmetro da ordem de 550J..l.m,

e taxas de puxamento acima de 24m.mJh. As figuras 4.6a e 4.6b ilustram o arranjo

complexo-regular em seção transversal de um fibra com taxa de puxamento igual a

24m.mJh. Nas 4.6c e 4.6d vemos o padrão fibroso em seção longitudinal de uma fibra

puxada a 42m.mJh,em que se evidencia a"
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Figura 4.6 - Microestrutura com arranjo complexo-regular ("escrita-chinesa" mais padrão fibroso) de fibras
de AlzOiGdAI03. a - seção transversal de fibra puxada a 24mmlh. b - ampliação do padrão complexo
regular da imagem a. c - seção longitudinal de fibra puxada a 42mm/h, em que a continuidade da fibra é mais
nítida. d - ampliação do padrão fibroso da imagem c.

continuidade longitudinal da fase fibrosa."

Hunt e Jackson[5] reportaram que arranjos regulares, como padrões fibrosos, podem

surgir junto com a microestrutura irregular no caso da liga possuir nessa região um pequeno

excesso do componente facetado. Análises semi-quantitativas mostraram que nas regiões
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Figura 4.12 - Equipamento Raman Renishaw Ramascope 2000, presente no laboratório do Dr. Fernando
Agullo-Rueda, CSIC, Madrid, usado para a análise das fibras eutéticas preparadas no IFSC/USP.

Figura 4.13 - Espectros microRaman típicos obtidos para as fibras de Alz03/GdAl03. Comprimento de onda
incidente igual a 633nm, luz não polarizada. No espectro da linha vermelha pontilhada, a luz foi focada sobre
a fase AlZ03, enquanto que no espectro da linha contínua preta, a luz foi focada no GdAl03.

50









dois tipos de esforço: tração (superfície inferior em relação àquela do ponto de aplicação da

carga) e compressão (na superficie em que a carga é aplicada).

Ponto de aplicação
da carga

Corpo de prova

1- L

Figura 4.15 - Representação esquemática do ensaio mecânico de resistência à flexão em três pontos. L é a
distância entre os apoios e r é o raio do corpo cilíndrico.

o ensaio consiste em apoiar o corpo-de-prova sobre dois suportes e aplicar carga no

centro da amostra, flexionando-a,jigura 4.15.

Determinamos o módulo de ruptura, crf [MPa], usando a equação própria para um

corpo de prova cilindrico[ll]:

(Jj
(4.11)

onde Ffra é a força de ruptura, L é a distância entre os apoios e r é o raio do corpo de prova.
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Figura 4.18 - Relação entre o espaçamento médio entre as fases na região de ruptura e o MOR, para todas as
fibras de Ah03/GdAl03 que sofreram ensaio de fratura.

Figura 4.19 - Superfície fraturada de fibra de Al20iGdAl03. A - vista geral, o início da fratura é indicado. B
- microestrutura da superfície fraturada; as setas estão indicando alguns destacamentos entre as fases e uma
trinca.
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Figura 5.1 - Fibra eutética de Zr02/MgO, crescida por LHPG. Taxa de puxamento = 9mm/h.

Fibras de zr02/MgO foram trituradas em um almofariz de .alumina e levadas à

difração de raios-X (DRX). O controle das dimensões do pó não foi feito, uma vez que essa

medida tinha somente a intenção de confirmar a formação das fases Zr02 e MgO na

amostra eutética. Na figura 5.2, está ilustrada a difratometria de raios-X e a comparação

com padrões, obtidos do International Centre 01 Diffraction Data (JPCPDF - ICDD). Esse

DRX confirma a cristalinidade das fibras e também a formação das tàses MgO cúbica,

'. zr02 monoclínica e Zr02 tetragonal.
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Figura 5.4 - Padrão eutético da fibra de zrOz!MgO puxada a 18mm1h. a - Padrão fibroso. b - Padrão lamelar,
próximo da região de transição fibrosa-Iamelar.

mesmo material e, também em outros compostos eutéticos, e tem sido relacionada com a

variação da taxa de soliditicação [1,2].

As fibras com taxas de puxamento de 9mm/h a 18 mm/h apresentaram nas seções

transversais franjas claras e escuras, figura 5.5.

FigUl'a 5.5 - Franjas observadas na fibra (a) de ZrOzfMgO, puxada a 9mmlh. Nas regiões escuras foi
observada a presença de um padrão eutético fibroso. Nas regiões claras não observamos padrão eutético.
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Nos dois tipos de região, ilustradas na figura 5.5, notou-se nas franjas escuras a

presença do padrão eutético fibroso e uma fase única nas franjas claras. Medidas de

composição realizadas por EDX mostraram que essa região clara é constituída de cerca de

70% de Zr e 30% de Mg, indicando ser óxido de zircônia estabilizado com magnésio. Essa

mesma composição foi encontrada na matriz da região eutética, ou seja zrOz, evidenciando

a presença de Mg para a estabilização da zircônia.

Essas regiões diferenciadas (eutético/fase única) foram observadas em seções

transversais das fibras, como ilustrado na figura 5.6. Verificou-se que as descontinuidades

apresentam o formato da interface de solidificação, convexa para o líquido.

·.Figura 5.6 - a- Descontinuidade no padrão eutético em fibra de zr02!MgO, puxada a 9mm/h. b- Detalhe das
marcas da interface. A seta indica o sentido do puxamento.

Devido à sua estrutura bem ordenada, o compósito eutético ZrOz/MgO possui um

grande potencial para utilização em dispositivos elétricos e ópticos, como mencionado
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anteriormente. Porém, para que haja uma efetiva utilização deste material em sensores, a

microestrutura deste eutético do tipo fibroso, deve apresentar uma maior continuidade ao

longo da fibra.

Duas hipóteses poderiam ser responsáveis pelas marcas da interface presentes

nessas fibras. A primeira seria que o pedestal a "verde", produzido pela simples mistura dos

óxidos seguida de extrusão, poderia possuir inomogeneidades na sua densidade relativa, o

que causaria inomogeneidades na fibra. A segunda seria que a composição I: I em moI dos

óxidos poderia não ser a composição eutética. Um excesso de óxido de zircônia no material

fonte, poderia gerar regiões com ZrÜ2 intercaladas com as regiões de padrão eutético.

Figura 5.7 - Fibra de Zr02/MgO puxada a 9mm/h tendo como pedestal uma fibra do mesmo material, ainda
apresentando descontinuidades no padrão eutético. A seta indica o sentido do puxamento.
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Figu.·a 5.8 - Fibra de ZrOiMgO, puxada a 9 mm/h, com composição inicial de 53% de MgO e 47% de zrOz,
mostrando menor descontinudade que as fibras puxadas com composição de 1:1 em moI. A seta indica o
sentido do puxamento.

A maior continuidade observada na fibra da figura 5.8 em relação à figura 5.6,

sugere que a composição 53% de MgO para 47% de Zr02 é mais próxima ao ponto eutético

do que 1:1 em moI, encontrado na literatura [8,9].

Em 1991, Du e Jin[10] publicaram um trabalho sobre a otimização do diagrama de

equilíbrio de fases do sistema Zr02:MgO, com uma revisão sobre os estudos já realizados.

Sistemas de zircônia dopada com materiais do tipo CaO, Y203 e MgO apresentam a

possibilidade de estabilização de mais de uma fase, tornando os diagramas de fases destes

materiais alvos de muitos estudos e muita discrepância de resultados, inclusive quanto ao

valor da composição referente ao ponto eutético. Du e Jin reportaram a existência de artigos
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Figura 5.9 - Fibras de zr02fMgO. a- seção longitudinal de fibra com taxa de puxamento igual a 9,Omm/h. b
seção longitudinal de fibra com taxa de puxamento igual a 42,Omm/h, com menos marcas de interface. c
detalhe da microestrutura eutética entre as marcas da fibra ilustrada em a. d- detalhe da microestrutura
eutética fibrosa, entre as marcas, da fibra ilustrada em b. As setas em a e b indicam o sentido do puxamento.

5.4 - Espectroscopia microRaman fibras de Zr02/MgO

As amostras das fibras de zrOz/MgO foram encapsuladas e polidas, de maneira

semelhante às fibras de Ah03/GdAl03, para a realização de medidas de rnicroRaman no

mesmo equipamento presente na Espanha que foi descrito no capítulo 3.

Os espectros foram obtidos focando-se o laser de argônio (À = 5l4,5mn) nas fases

zr02 e MgO nas fibras eutéticas de Zr02/MgO e são vistos nafigura 4.10.
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A grandeza zIR foi medida ao longo do comprimento em duas fibras de Zr02/MgO

com diferentes taxas de puxamento: 9mm1h e 42mm1h. Para essas medidas, utilizou-se

micrografias tomadas a cada lmm do comprimento das fibras, usando microscopia óptica.

Uma das micrografias da fibra com taxa de puxamento igual a 9mm1h utilizada na medição

de zIR, está ilustrada nafigura 5.11.

Figura 5.11 - Fibra de zrO:JMgO com velocidade de puxamento de 9mm/h. Na figura estão ilustrados os
pammetros z/R das marcas da interface sólido-líquido, que foram medidos a cada 1mm do comprimento da
fibra. A seta indica o sentido do puxamento.

o resultado, ilustrado nafigura 5.12, mostra que zIR tende a diminuir ao longo do

comprimento da fibra, principalmente na fibra de maior taxa de puxamento, o que

significaria que o formato da interface é mais plano ao final da fibra. Em outras palavras,

em uma primeira análise dos resultados dafigura 4.12, há uma "transição" bem definida no
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5.6 - Solidificação direcional de Zr02/CaZr03

Para a produção de fibras eutéticas de ZrOzlCaZr03 por LHPG, a taxa inicial de

puxamento utilizada foi de 19mm1h. Esse eutético também apresentou as marcas de

interface como nas fibras eutéticas de Zr02/MgO. AB marcas da interface e a microestrtura

eutética do Zr02/CaZr03 estão ilustradas nafigura 5.13.

Figura 5.13 - Fibra de ZrO:/CaZr03, puxada com taxa de 19mm/h. a - seção longitudinal, com as marcas da
interface sólido-líquido. b - Detalhe da microestrutura eutética lamelar. c - Detalhe da fronteira entre a parte
eutética e uma marca de interface.

A composição da fibra de Zr02/CaZr03, analisada por MEV IEDX revelou-se Zr02

estabilizada com CaO nas lamelas, e tanto a matriz eutética quanto as marcas da interface

sólido-líquido são compostas por CaZr03.

Fibras eutéticas de Zr02/CaZr03 foram produzidas em 1996 por Pena et a1.[2]

usando a técnica de LHPG, com taxa de puxamento de 50 mmIh. AB fibras obtidas por Pena

possuem continuidade das fases lamelares e boa transmissão óptica, indicando que uma

maior velocidade de puxamento poderia tomar as fases eutéticas mais contínuas, a exemplo
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do eutético Zrü2lMgO. Dessa maneira, uma fibra com taxa de puxamento igual a 48

mmIh foi produzida e sua microestrutura está ilustrada nafigura 5.14.

Figura 5.14 - Fibra de ZrOz/CaZr03, puxada com taxa de 48mmJh. a - seção longitudinal, sem a presença
das marcas da intertàce sólido-líquido. b - Detalhe da microestrutura eutética lamelar.

A fibra de Zrü2/CaZrü3, apresentada na figura 5.14, apresentou continuidade do

padrão eutético em praticamente todo o seu comprimento (~2,5cm). As duas únicas marcas

formadas nessa fibra foram logo no início e final do puxamento, sendo que essas marcas

ficaram posicionadas no início e logo antes da ponta da fibra. Na preparação da amostra

para a análise da sua micrografia no microscópio eletrônico, ou seja, durante o seu

polimento axial, houve uma quebra justamente nas regiões que continham as marcas no

..formato da interface sólido-líquido. Dessa maneira não foi possível realizar imagens das

duas marcas nessa amostra.
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5.7- Solidificação direcional do EU203/EUAl03

Fibras eutéticas de Euz03/EuAl03 foram puxadas usando a técnica de LHPG, com

taxas de puxamento primeiramente de 24mm1h, figura 5.15. Em pesquisa bibliográfica

realizada na base de dados Institute for Science Information (ISI) não foi possível encontrar

nenhum relato prévio desse eutético, até o presente momento.

Figura 5.15 - Microestrutura de fibra eutética de EU20jEUAl03 puxada a 24mmlh. á- seção longitudinal com
regiões eutéticas separadas por marcas da interface. b- detalhe da microestrutura fibrosa e da marca com o
formato da interface sólido-líquido.

A microestrutura do compósito EUZ03/EuAl03 foi identificada como fibrosa.

Análises de composição (EDX Zeiss modelo DMS 960) revelaram que a matriz (fase

escura na figura 5.15) é EuAl03 e a fase fibrosa clara é EUZ03.Assim como no caso das

fibras de ZrOz/MgO, instabilidades durante o processo de solidificação geraram marcas

com a forma da interlàce sólido-líquido, com composição igual a da matriz eutética
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A exemplo dos eutéticos à base de zircônia, uma fibra de Eu20iEuAl03 com maior

taxa foi puxada, com a intenção de aumentar a continuidade do padrão eutético. A taxa

utilizada foi de 48 mm/h, mas a análise do padrão eutético da fibra com taxa de puxamento

mais alta mostrou que ainda ocorrem as marcas de descontinuidade,figura 5.16.

Figura 5.16 - Microestrutura de fibra eutética de EU203/EUAl03 puxada a 48l1''l1!h. Seção longitudinal com
marcas da interface.

5.8 - Conclusões Parciais

As fibras eutéticas de Zrü:JMgO, Zr~/CaZr03 e EU203/EuAl03 foram crescidas

com sucesso através da técnica LHPG, utilizando-se diferentes taxas de puxamento, e suas

microestruturas foram observadas. Essas fibras apresentaram descontinuidades no padrão

eutético, produzindo marcas com o formato da interface sólido-líquido, que puderam ser
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diminuídas, à exceção do EU2031EuAl03, com o aumento da taxa de puxamento das

amostras e no caso do Zr02/MgO também com a mudança da composição.
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