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RESUMO
CAMPOS, J. V. Instrumentação e automação de forno tubular adaptado à técnica flash sintering:
aprimoramento do processo de sinterização da zircônia, 2020. 160 f. Tese (Doutorado) –
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2020.

A Flash Sintering (FS) é uma técnica de sinterização que se destaca por promover rápida
densificação e uma redução substancial da temperatura do ambiente de sinterização em uma
ampla gama de cerâmicas, resultando em uma redução no consumo de energia do processo. Esta
técnica inovadora consiste em aplicar um campo elétrico à amostra cerâmica durante seu
aquecimento. Em uma determinada temperatura, em geral muito inferior a temperatura de
sinterização convencional, a corrente elétrica que passa pela amostra aumenta repentinamente,
aquecendo-a sob elevadas taxas devido ao efeito Joule. Quando isso ocorre, a amostra se
densifica em alguns segundos e começa a brilhar intensamente - fenômeno denominado Flash
Event (FE). Contudo, para que a FS possa ser aplicada industrialmente, é necessário superar
alguns desafios, como: densificação heterogênea, formação de gradientes microestruturais e
aumento da escala do processo. Ademais, ainda não há um consenso a respeito dos mecanismos
envolvidos na FS, o que dificulta a solução desses problemas. Tendo isso em vista, o presente
trabalho teve como principal objetivo elucidar os fundamentos envolvidos na técnica de FS,
estabelecendo parâmetros ótimos de campo elétrico, densidade de corrente e modo de aplicação
da corrente (corrente contínua ou alternada) para a zircônia estabilizada com 3%mol. de ítria
(3YSZ). Para isso, diversos experimentos foram realizados e apresentados separadamente, são
eles: (i) construção, instrumentação e automação do forno FS; (ii) mapeamento e parametrização
da FS aplicadas à 3YSZ; (iii) avaliação da influência do tamanho da amostra na microestrutura e
temperatura de início do FE; (iv) medição de condutividade e temperatura durante a FS via análise
da difração de raios-X (DRX) in situ. Em suma, os resultados mostraram que o equipamento
proposto é capaz de sinterizar amostras compactas de 3YSZ via FS até 99,9% da densidade
teórica, em poucos segundos. Isso ainda em temperaturas muito inferiores às da sinterização
convencional (redução de até 900°C). Em algumas condições da FS, formações de gradiente
microestrutural foram observadas. Para mitigar a formação desses gradientes, foi proposta uma
técnica descendente da FS, denominada multi-step flash sintering (MSFS). Os resultados obtidos
com o MSFS mostraram potencial na redução do gradiente microestrutural. A partir do estudo da
influência da escala (tamanho da amostra) na temperatura de início do FE, concluiu-se que
amostras maiores tendem a ter uma temperatura de início mais baixa e maior heterogeneidade
microestrutural. Usando a condutividade e a temperatura das amostras 3YSZ, medidas durante
FS e MSFS, a energia de ativação da condução durante FE foi calculada. Os resultados sugerem
um possível aumento na condução das espécies catiônicas (Zr4+ e Y3+), o que pode ser
responsável pelo aumento da taxa de sinterização do material durante o FE.
Palavras-chave: Sinterização assistida por campo elétrico, cerâmica, processamento de
materiais, Spark Plasma Sintering, micro-ondas.

RESUMÉ
CAMPOS, J. V. Instrumentation et automatisation d'un four tubulaire adapté au flash sintering:
amélioration du procédé de frittage de la zircone, 2020. 160 p. Thèse de doctorat – Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2020.

Le Flash Sintering (FS) est une technique de frittage qui se distingue par la promotion
d'une densification et une réduction substantielle de la température de l'environnement de frittage
d’une large gamme de céramiques, ce qui entraîne une réduction de la consommation d'énergie
du processus. Cette technique innovante consiste à appliquer un champ électrique à l'échantillon
de céramique pendant le chauffage. À une température critique, généralement beaucoup plus
basse que la température de frittage, le courant électrique qui passe à travers le spécimen
augmente soudainement, le chauffant rapidement grâce à l'effet Joule. Lorsque cela se produit,
l'échantillon se densifie en quelques secondes et commence à briller (FE). Malgré tous les
avantages du FE, cette technique n'est toujours pas utilisée au niveau industriel. Certains
problèmes de mise à l'échelle doivent être résolus pour que l'utilisation pratique de cette technique
à grande échelle soit envisageable. Par ailleurs, il n'y a toujours pas de consensus sur les
mécanismes dans les services financiers, ce qui rend encore plus difficile la résolution de ces
problèmes. Dans cette optique, le présent travail avait pour objectif principal de mettre en évidence
et de proposer des solutions aux problèmes posés par les FS appliqués à 3mol%. Zircone
stabilisée à l'yttria (3YSZ). On a également cherché à trouver la meilleure combinaison de
paramètres de FS pour réaliser le fritter le 3YSZ, visant à élucider les mécanismes possibles de
cette technique. Pour ce faire, on a réalisé plusieurs expériences. Dans un premier temps, nous
avons construit, instrumenté et automatisé un four FS. Ensuite, nous avons a effectué un FS dans
plusieurs conditions, en cherchant la meilleure combinaison de paramètres pour fritter le 3YSZ.
Pour comprendre les difficultés de la mise à l'échelle de la FS, on a étudié l'influence de l'échelle
(taille de l'échantillon) sur la microstructure et la température de déclenchement du FE. Ensuite,
on a réalisé une expérience mesurant la conductivité et la température pendant la FS par analyse
in-situ de diffraction des rayons X. En bref, les résultats ont montré que l'équipement proposé est
capable de fritter 3YSZ par FS jusqu'à 99,9 % de la densité théorique. Avec la FS, on a pu fritter
les échantillons en quelques secondes aux températures beaucoup plus basses que celles du
frittage classique. Dans certaines conditions de FS, on a observé un gradient microstructural. On
a proposé une technique FS descendant, appelée Multi-step flash sintering (MSFS). Les résultats
obtenus avec le MSFS ont montré potentiel de réduction du gradient microstructural. L'étude de
l'influence de l'échelle (taille de l'échantillon) sur la température d'apparition du FE, on a conclu
que les échantillons plus grands ont tendance à avoir une température de départ plus basse et de
présenter une hétérogénéité microstructurelle. On a calculé l'énergie d'activation du mécanisme
de conduction pendant le FE en utilisant la conductivité et la température d'échantillons 3YSZ. Les
résultats suggèrent une possible augmentation de la conduction des espèces cationiques (Zr4+ et
Y3+), qui peut être responsable de l'augmentation du taux de frittage du matériau pendant FE.
Mots-clés: Frittage assisté par champs électrique, céramique, traitement des matériaux, Spark
Plasma Sintering, micro-ondes

ABSTRACT
CAMPOS, J. V. Instrumentation and automation of a tube furnace adapted to flash sintering:
improvement on sintering process of zirconia, 2020. 160 p. Doctoral Thesis – Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2020.

Flash Sintering (FS) is a sintering technique that stands out for promoting rapid
densification and a substantial reduction in the temperature of the sintering environment of a wide
range of ceramics, resulting in a reduction in the energy consumption of the process. This
innovative technique consists of applying an electric field to the ceramic sample during heating. At
a critical temperature, usually much lower than the sintering temperature, the electrical current that
passes through the specimen suddenly increases, heating it fast due to the Joule effect. When this
occurs, the sample densifies in a few seconds and begins to shine brightly - a phenomenon called
Flash Event (FE). Despite all the advantages of FS, this technique still is not used at an industrial
level. Some scaling-up challenges need to be solved to make practical use of this technique on a
large scale. Also, there is still no consensus on the mechanisms involved in FS, which makes it
even harder to solve these problems. With this in mind, the present work had as main goal to point
out and propose solutions to the challenges of FS applied to 3mol% yttria-stabilized zirconia
(3YSZ). We also sought to find the best combination of FS parameters to sinter 3YSZ, aiming to
elucidate possible mechanisms of this technique. To do so, we performed several experiments.
First, we built, instrumented, and automated an FS furnace. Then we performed FS in several
conditions, looking for the best parameters’ combination to sinter 3YSZ. To understand the
difficulties of scaling up FS, we studied the scale (sample size) influence on the microstructure and
onset temperature of the FE. Then, we conduct an experiment measuring conductivity and
temperature during FS via in-situ X-ray diffraction (XRD) analysis. In short, the results showed that
the proposed equipment is capable of sintering 3YSZ via FS up to 99.9% of the theoretical density.
With FS, we were able to sinter the samples in a few seconds at temperatures much lower than
those of conventional sintering (reduction of up to 900°C). In some FS conditions, we observed a
microstructural gradient. We proposed a descending FS technique, called multi-step flash sintering
(MSFS). The results obtained with MSFS showed potential in reducing the microstructural gradient.
From the study of the influence of the scale (sample size) on the onset temperature of the FE, we
concluded that larger samples tend to have a lower onset temperature and to present
microstructural heterogeneity. We calculated the activation energy of the conduction mechanism
during FE using the conductivity and temperature of 3YSZ samples. The results suggest a possible
increase in the conduction of cationic species (Zr4+ and Y3+), which may be responsible for
increasing the sintering rate of the material during FE.
Keywords: Field-assisted sintering technique, ceramic, material processing, spark plasma
sintering, microwave sintering.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO
Os materiais cerâmicos são amplamente utilizados devido à algumas de suas
propriedades, tais como: elevada dureza, resistência à abrasão, estabilidade química e
elevado ponto de fusão.
O processo de fabricação de um material cerâmico envolve desde a seleção rigorosa
das matérias-primas até o processo controlado de sinterização, passando pela preparação
dos pós, sua conformação e eventuais tratamentos subsequentes.
Dentre os materiais cerâmicos, destaca-se a zircônia (ZrO2) dopada com ítria que,
devido as suas propriedades mecânicas e biocompatibilidade é amplamente utilizada na
odontologia e medicina como próteses dentárias e ósseas. Quando dopada com outros
óxidos, como por exemplo a ítria (Y2O3), a ZrO2 apresenta elevada condutividade iônica e é
utilizada em sensores de oxigênio e eletrólitos para células de combustível de óxido sólido
(SOFC).
Além das aplicações já existentes, a ZrO2 apresenta grande potencial para diversas
outras utilidades, até o momento inviabilizadas devido ao alto custo de manufatura do
material. Grande parte deste custo está relacionado ao processo de sinterização.
A sinterização é uma etapa complexa e muito importante na obtenção de um material
cerâmico. É nessa etapa que as partículas do pó coalescem formando uma estrutura densa.
Esse processo é fundamental na obtenção de uma microestrutura que possibilite as
características desejadas para uma determinada aplicação.
A sinterização convencional é um processo lento, podendo demandar horas sob
temperaturas elevadas, o que resulta em um excessivo consumo energético. Isso porque
grande parte do calor ‘gerado’ nos fornos de sinterização não é aproveitado pelo material.
Além disso, fornos robustos, com sistemas de aquecimento e isolamento térmico complexos,
são necessários para alcançar as elevadas temperaturas necessárias na sinterização, o que
encarece muito o processo.
Quando realizado de forma convencional, a sinterização da ZrO2 ocorre tipicamente
em temperaturas entre 1400 a 1600°C e demanda algumas horas sob essas temperaturas
para que se atinja alta densificação. Em função disso, novas técnicas de sinterização não
convencionais estão sendo estudadas. São algumas delas a sinterização com prensagem a
quente, a sinterização por micro-ondas, a Spark plasma sintering (SPS) e, mais
recentemente, a flash sintering (FS).
Dentre essas técnicas de sinterização não convencionais a FS, apresentada em 2010
pelo grupo do Professor Dr. Rishi Raj, se destaca das demais por sinterizar cerâmicas em
poucos segundos sob temperaturas muito inferiores às da sinterização convencional. Já no
primeiro trabalho onde se utilizou a FS, a zircônia tetragonal dopada com 3%mol. de ítria
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(3YSZ) foi sinterizada em poucos segundo num forno a 850°C, alcançando densificação
próxima a 100%. Além disso, diversos trabalhos apontaram outras vantagens relacionadas a
FS, como maior controle no crescimento de grãos, possibilidade de sinterizar materiais com
fases metaestáveis, possibilidade de sinterizar materiais multicamadas, entre outras
vantagens.
A FS consiste na aplicação de campo elétrico diretamente na amostra cerâmica a
partir de dois eletrodos, forçando a passagem de corrente elétrica através da amostra durante
o processo de sinterização. Em uma determinada temperatura, a corrente elétrica que
atravessa a amostra cresce subitamente aquecendo-a por efeito Joule. Nesse momento, a
amostra densifica em poucos segundos e passa a reluzir intensamente – fenômeno chamado
de Flash Event (FE).
Contudo, apesar de todas as vantagens da FS, essa técnica ainda não é utilizada
amplamente em nível industrial. Problemas como densificação heterogênea, formação de
gradientes microestruturais e dificuldades em aumentar a escala do processo são alguns dos
principais desafios da FS. Além disso, ainda não há um consenso a respeito dos mecanismos
envolvidos no rápido processo de sinterização, o que dificulta ainda mais a solução desses
problemas.
Tendo isso em vista, o presente trabalho teve como objetivos: projetar um
equipamento instrumentado e automatizado para realização da FS; apontar e propor soluções
para os desafios encontrados na FS; mapear os parâmetros da técnica, em busca da melhor
condição para sinterizar a 3YSZ; e ainda, elucidar possíveis mecanismos para a FS.
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS GERAIS
O principal objetivo do presente trabalho foi elucidar os fundamentos envolvidos na
técnica FS, estabelecendo parâmetros ótimos de campo elétrico, densidade de corrente e
modo de aplicação da corrente (corrente alternada - CA ou corrente contínua - CC) para a
3YSZ, visando à aplicação industrial.
Para alcançar os objetivos citados, objetivos secundários foram estabelecidos:
•

Instrumentar e automatizar um forno para executar a FS nas suas mais diversas
formas;

•

Mapear os parâmetros da FS buscando as melhores condições para sinterizar 3YSZ;

•

Apontar e propor soluções para os desafios da aplicação da FS em escala industrial.
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CAPÍTULO 3: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os tópicos a seguir abordam os fundamentos necessários para o desenvolvimento
desse trabalho. Um aprofundamento em cada um deles pode ser realizado a partir das
literaturas referenciadas.
3.1

Materiais cerâmicos
O termo “cerâmico” é proveniente da palavra grega Keramikos, que significa “matéria

queimada”. Os materiais cerâmicos recebem essa nomenclatura, pois suas propriedades
mecânicas desejáveis são alcançadas após tratamento térmico em temperatura elevadas
(CALLISTER; RETHWISCH, 2012). Segundo Richerson (2000), a definição mais tradicional
do termo foi proposta por Kingery, Bowen e Uhlmann (1976) onde afirmam que a cerâmica
se trata de um sólido inorgânico e não metálico. Esses materiais apresentam ligações
químicas predominantemente de caráter misto (iônica-covalente) (KINGERY; BOWEN;
UHLMANN, 1976; RICHERSON, 2012).
Algumas propriedades físicas e mecânicas são normalmente generalizadas para os
materiais cerâmicos, tais como: baixa condução elétrica e térmica, alta dureza, rigidez,
resistência à abrasão e elevada estabilidade química, térmica e mecânica (ABDELRAZEK,
2012). No entanto, existem diversas exceções a essa generalização, como por exemplo, o
diamante, que apesar de cerâmico, é um excelente condutor térmico (RICHERSON, 2012).
Ressalta-se que as características dos materiais cerâmicos policristalinos não
dependem apenas da sua composição e estrutura química. A coalescência entre partículas é
muito dependente da preparação, da distribuição de tamanho do pó, da calcinação e,
sobretudo, da sinterização (“queima”) destes materiais (BOCH; NIÈPCE, 2007).
Os materiais cerâmicos policristalinos com tamanhos de grão na escala nanométrica
(tamanho médio de grão menor que 100 nm) têm recebido destaque nas últimas décadas
devido às melhorias no seu comportamento mecânico. Porém, apesar de existirem várias
tecnologias para se conseguir um pó cerâmico com esse tamanho, controlar o crescimento
dos grãos durante a sinterização têm sido um grande desafio (ABDELRAZEK, 2012).
Um dos fatores limitantes na aplicação de materiais cerâmicos em engenharia é a
baixa tenacidade que esses materiais apresentam (LEE; RAINFORTH, 1994). Garvie,
Hannink e Pascoe (1975) descobriram que a ZrO2 apresenta alterações de volume quando
muda de fase cristalina. A percepção deste comportamento possibilitou a construção de
materiais a base de ZrO2 com maior tenacidade, revolucionando as aplicações deste material
cerâmico na engenharia (GARVIE; HANNINK; PASCOE, 1975).
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3.2

Dióxido de zircônio – ZrO2
O dióxido de zircônio (ZrO2) é considerado uma cerâmica avançada, por possuir

excelentes características mecânicas, como alta resistência a compressão, abrasão e
elevada tenacidade à fratura (PICONI; MACCAURO, 1999).
Devido a sua alta resistência a abrasão e à sua refratariedade, a ZrO 2 é amplamente
utilizada como camisa de pistão, molde para extrusoras a quente, molde para trefilagem,
matrizes na indústria siderúrgica, peças de fornos de altas temperaturas e parte de
equipamentos e máquinas. Também pode ser explorada como biomaterial para substituição
dentária e prótese óssea, devido a sua biocompatibilidade. (LEE; RAINFORTH, 1994;
PICONI; MACCAURO, 1999).
As ZrO2 condutoras iônicas (fator dependente do tipo de dopagem as quais foram
submetidas) podem ser utilizadas como eletrólito sólido para sensores de oxigênio e para
células de combustível de óxido sólido (AGARKOV et al., 2017).
Dependendo da temperatura e pressão, a ZrO2 pode assumir três formas
cristalográficas distintas: monoclínica, tetragonal e cúbica. Em pressão atmosférica, a ZrO2
se apresenta na sua estrutura monoclínica desde a temperatura ambiente até cerca de
1170°C. Sob temperaturas superiores entre 1170°C e 2370°C, a ZrO2 encontra-se na fase
tetragonal. Por fim, em temperaturas superiores a 2370°C até o ponto de fusão (2715°C) a
ZrO2 se apresenta na sua fase cúbica (CHIANG; BIRNIE III; KINGERY, 1997).
A Figura 1 ilustra as fases cristalinas da ZrO2 pura, em que a, b e c são os parâmetros
de rede e β o parâmetro angular da fase monoclínica. Os valores de a, b e c (listados na
Tabela 1) são dependentes da presença e da singularidade dos dopantes adicionados na
estrutura da ZrO2 (LEE; RAINFORTH, 1994; CHIANG; BIRNIE III; KINGERY, 1997).
Figura 1 Fases cristalográficas da ZrO2 e suas respectivas temperaturas de mudanças de fase, onde a ≠ b ≠ c.

Fonte: Adaptado de: CHIANG, Y.; BIRNIE III, D. P.; KINGERY, W. D. Physical ceramics: principles for ceramic
science and engineering. New York: John Wiley and Sons, 1997. 522p.
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Tabela 1 Parâmetros de rede da ZrO2 pura e dopada com diferentes óxidos em temperatura ambiente.

ZrO2 (%mol)

a (nm)

b (nm)

c (nm)

Monoclínica (pura)

0,5174

0,5226

0,5308

Tetragonal (2% Y2O3)

0,5095

-

0,5180

Tetragonal (3% Y2O3)

0,5096

-

0,5180

Tetragonal (5% Y2O3)

0,5116

-

0,5157

Tetragonal (12,2% CeO2)

0,5125

-

0,5220

Cúbica (9,4% MgO)

0,5080

-

-

Cúbica (8,4% CaO)

0,5132

-

-

Cúbica (5-8% Y2O3)

0,5130

-

-

Fonte: Adaptado de: LEE, W.D.; RAINFORTH, W. M. Ceramics Microstructures. London: Chapman & Hall, 1994,
p.322.

Uma característica mecânica interessante da ZrO2, é o aumento na tenacidade à
fratura devido à transformação das fases cristalográficas tetragonal para monoclínica. Esse
processo foi chamado de tenacificação por transformação de fase (do inglês “transformation
toughening”) (GARVIE; HANNINK; PASCOE, 1975).
O efeito da tenacificação ocorre devido aos agentes estabilizadores (dopantes)
inseridos na estrutura da ZrO2 que fornecem uma estabilidade pontual (metaestável). No caso
da ZrO2 estabilizada na estrutura tetragonal, o efeito de uma tensão mecânica aplicada
provoca uma transformação de fase de tetragonal para monoclínica nos arredores das micro
trincas formadas (GARVIE; HANNINK; PASCOE, 1975; KELLY; DENRY, 2008). O volume da
célula unitária da fase monoclínica é de 3 a 5% maior do que o da tetragonal. Sendo assim,
quando a trinca se propaga um esforço contrário ao sentido das micro trincas é exercido pelo
aumento de volume provindo da transformação de fase. Esse efeito dificulta a propagação da
trinca, e como resultado, aumenta a tenacidade do material. Devido a esse mecanismo a ZrO2
estabilizada na fase tetragonal e cúbica estão entre os materiais cerâmicos com maior
tenacidade, possibilitando sua aplicação em diversos setores de engenharia e biomedicina
(KELLY; DENRY, 2008).
Com objetivo de estabilizar a fase tetragonal ou cúbica em temperatura ambiente,
alguns agentes estabilizadores (dopantes) podem ser adicionados à estrutura da ZrO2, sendo
alguns deles óxidos de: ítrio (Y2O3); cálcio (CaO); cério (CeO2) e magnésio (MgO)
(CHEVALIER et al., 2009). Essa estabilização é fundamental para a sinterização de amostras
de ZrO2, caso contrário o material mudaria de fase durante o processo de sinterização e ao
retornar à fase monoclínica, durante o resfriamento, se fragmentaria devido à variação no
volume (BELO et al., 2013).
Cerâmicas policristalinas à base de ZrO2 podem ser classificadas, segundo sua
estabilidade, em três principais grupos: zircônia cúbica estabilizada (FSZ), zircônia
parcialmente estabilizada (PSZ) e zircônia tetragonal estabilizada (TZP) (BELO et al., 2013).
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A FSZ é obtida pela adição de grandes quantidades de estabilizadores como por
exemplo mais de 6%mol de Y2O3. Nesse caso, a estrutura da ZrO2 é estável
predominantemente na sua forma cúbica. A PSZ é normalmente obtida pela adição de CaO
ou MgO na estrutura da ZrO2, resultando na formação de ZrO2 tetragonal ou monoclínica em
uma matriz predominantemente cúbica. Por fim, a TZP é constituída predominantemente por
ZrO2 tetragonal com pequenas quantidades de ZrO2 monoclínica, normalmente é estabilizada
com Y2O3 (3-6 %mol) (CHEVALIER et al., 2009; BELO et al., 2013).
A ZrO2 estabilizada com Y2O3 (YSZ) é amplamente utilizada como eletrólito para
células combustível de óxido sólido e sensores de gases (TANHAEI; MOZAMMEL, 2017).
Isso porque a estabilização com Y2O3 introduz vacâncias de oxigênio na estrutura da ZrO2
permitindo o transporte de íons de O2- através dessas vacâncias. As características de
condutividade da YSZ foram inicialmente percebidas por Heraeus (1899). Segundo ele, esse
material cerâmico é isolante sob temperatura ambiente, condutor iônico entre 600 – 1300°C
e condutor misto (iônico e eletrônico) em temperaturas próximas a 1500°C (HERAEUS,
1899).
Quando dopada com Y2O3, os cátions Zr4+ da ZrO2 são parcialmente substituídos por
cátions Y3+ da Y2O3. Por isso, para neutralizar as cargas na estrutura, vacâncias de oxigênio
são formadas (KOSACKI; PETROVSKY; ANDERSON, 2000). A Figura 2 mostra a estrutura
da ZrO2 pura e com inclusão da Y2O3 na sua célula unitária; pode-se observar vacâncias de
oxigênio após a adição da Y2O3.
Figura 2 Estrutura cristalina da YSZ, posicionamento das vacâncias de oxigênio após dopagem com ítria.

Fonte:
Adaptado
de:
VARGA,
A.;
MOUNSEY,
S.
Fuel
cells.
<https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/fuel-cells/printall.php>. Acesso em: 09 set. 2020.
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Consequentemente, quanto maior a temperatura, maior a condutividade iônica deste material.
A eq. (1) ilustra a reação que introduz os defeitos pontuais (vacâncias) na estrutura da ZrO2
(MANNING, 1997).
𝑍𝑟𝑂2

𝑌2 𝑂3 →

′
2𝑌𝑍𝑟
+ 𝑉𝑂̈ + 3𝑂𝑂𝑥

(1)

′
Onde 2𝑌𝑍𝑟
representa os dois íons Y-1 que substituíram dois átomos de Zr; 𝑉𝑂̈

representa uma vacância de oxigênio com dupla carga positiva e 3𝑂𝑂𝑥 representa os três
átomos de oxigênio da Y2O3 que substituíram três dos quatro átomos de oxigênio da ZrO2 na
rede.
A condutividade iônica dos sólidos é proporcional ao número, carga e mobilidade de
seus portadores. Assim sendo, quanto mais Y2O3 na matriz de ZrO2, maior o número de
portadores (vacâncias) e, consequentemente, maior condutividade iônica. No entanto, a
condutividade máxima da ZrO2 estabilizada com Y2O3 ocorre em uma dopagem com 8 %mol
de Y2O3. Acima dessa concentração, há formações de complexos de Y2O3 que prejudicam a
mobilidade dos portadores de carga (HAERING; ROOSEN; SCHICHL, 2005).
3.3

Sinterização convencional
Devido ao elevado ponto de fusão dos materiais cerâmicos, a conformação a partir da

fundição é inviabilizada. Isso porque além do elevado consumo energético, seriam
necessários equipamentos e/ou moldes com pontos de fusão superiores aos das matérias
primas a serem conformadas ou o uso de um sistema de arrefecimento complexo. Dessa
forma, a sinterização é uma etapa essencial na conformação dos materiais cerâmicos e
consiste no tratamento térmico do material conformado (material verde). Na sinterização,
energia é fornecida na forma de calor para o material verde. Essa energia é usada para
diminuir a área específica e o volume aparente do material (processo chamado de retração),
promovendo uma forte ligação entre as partículas (CALLISTER; RETHWISCH, 2012).
O processo de sinterização pode ocorrer de duas formas, via fase líquida e via fase
sólida. A sinterização via fase líquida ocorre devido à presença de pelo menos um material
com temperatura de sinterização maior do que a temperatura de fusão dos outros presentes
na peça conformada. Consequentemente, parte do material é fundido durante o processo. A
sinterização no estado sólido ocorre quando não há nenhuma fase líquida formada durante a
sinterização (BARSOUM, 2003).
A sinterização no estado sólido costuma ocorrer em temperaturas a partir de 50% até
67% da temperatura de fusão do material, desencadeando o processo de difusão atômica ou
fluxo viscoso (no caso de vidros). O comportamento da sinterização depende do material
(composição, densidade, porosidade, tamanho e forma de partícula e homogeneidade) e dos

30
parâmetros de sinterização utilizados (atmosfera, pressão e temperatura, taxas de
aquecimento e resfriamento) (RAHAMAN, 2017).
Macroscopicamente, a força motriz da sinterização é a redução da energia superficial
do material. Na superfície das partículas do pó - e posteriormente do grão, existe uma quebra
da simetria cristalina onde os átomos da superfície fazem menos ligações químicas do que
os mesmos átomos do núcleo (bulk). Isso faz com que a superfície das partículas tenha
excesso de energia e por esse motivo a minimização dessa energia superficial dá força motriz
a sinterização.
A minimização da energia superficial ocorre de duas formas: (i) Pela redução da área
superficial total devido o aumento do tamanho médio das partículas, o que acarreta no
coalescimento das mesmas (coarsening), e/ou (ii) pela eliminação das interfaces sólido/vapor
e a criação de uma região de contorno de grão. Esses dois mecanismos ocorrem de forma
simultânea na sinterização e competem entre si durante o processo (BARSOUM, 2003).
Sendo assim, caso a primeira forma seja favorecida tanto os poros como os grãos aumentam
de tamanho, e caso a segunda forma prevaleça os poros se tornam cada vez menores até
desaparecerem, levando a densificação do material.
A Figura 3 apresenta, na forma de ilustração, os seis mecanismos que contribuem
para a densificação e crescimento dos grãos, são eles: (1) difusão superficial; (2) difusão pela
rede, a partir da superfície; (3) transporte de vapor; (4) difusão por contorno de grão; (5)
difusão pela rede, a partir do contorno de grão; e (6) difusão pela rede por fluxo plástico, a
partir de discordâncias representadas por ‘T’. Todos os seis mecanismos contribuem para o
coalescimento entre as partículas, entretanto, dentre eles, apenas o (4), (5) e o (6) contribuem
para o processo de densificação. Os mecanismos (1), (2) e (3) prejudicam a densificação,
pois usam a energia superficial para aumentar a formação dos pescoços sem que haja
aproximação entre as partículas. Em outras palavras, reduzem a curvatura da região dos
pescoços (força motriz da sinterização) sem que haja redução de volume (RAHAMAN, 2017).
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Figura 3 Representação dos mecanismos de transporte da sinterização

Fonte: Adaptado de: RAHAMAN, M. N. Sintering of Ceramics. N.Y.: Taylor & Francis, 2007. p. 46.

De maneira geral, a sinterização pode ser subdividida em três etapas: inicial,
intermediária e final. A Figura 4 ilustra o comportamento das partículas nas diferentes etapas
de sinterização (COBLE, 1961a). Na etapa inicial (Figura 4a e Figura 4b) o rearranjo das
partículas, a formação de pescoços nos contatos e a melhoria no empacotamento das
partículas são responsáveis pela densificação de 50 – 60 % da densidade teórica do material
(COBLE, 1961a). Na etapa intermediária (Figura 4c), o engrossamento dos pescoços
aproxima os centros das partículas reduzindo a quantidade de poros. O fim dessa etapa é
caracterizado pela ausência de poros interconectados; nessa etapa os grãos já começam a
crescer e a densificação chega até 90 % da densidade teórica. A etapa final (Figura 4d) é
caracterizada pela redução de poros isolados e o crescimento mais acentuado dos grãos. A
densificação da etapa final pode ser muito próxima à da densidade teórica (COBLE, 1961a,
1961b).
Uma explicação mais contemporânea sobre a densificação durante o processo de
sinterização das cerâmicas, relaciona o ângulo diédrico final com a densificação. Esse ângulo
está relacionado com a razão entre a energia do poro e a energia do contorno de grão. Sendo
assim, a energia do poro e do contorno de grão determinam o melhor cenário para a
densificação (GOUVÊA; CASTRO, 2003).
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Figura 4 Representação das partículas nas diferentes etapas de sinterização: (a) Etapa inicial; (b) final da etapa
inicial (presença dos pescoços); (c) etapa intermediária; (d) etapa final.

Fonte: Adaptado de: COBLE, R. L. Sintering crystalline solids. intermediate and final state diffusions models.
Journal of Applied Physics, v. 32, pp. 787-792, 1961.

Elevada densificação associada a um baixo crescimento dos grãos de um material,
acarreta em uma melhoria substancial em seus parâmetros mecânicos, como por exemplo, a
dureza. Assim sendo, estudar maneiras de para reduzir o crescimento dos grãos sem
comprometer a densificação tem sido um grande desafio (KIM; LEE, 1989; WANG; CHEN,
2000; MAZAHERI; SIMCHI; GOLESTANI-FARD, 2008; CHANG et al., 2015).
Para reduzir o crescimento dos grãos durante a sinterização algumas técnicas não
convencionais estão sendo estudadas, como por exemplo: o SPS – ‘Spark Plasma Sintering’
(TAYLOR, 1933), micro-ondas (APTÉ; MORRIS, 1976) e a FS (COLOGNA; RASHKOVA;
RAJ, 2010). Dentre essas técnicas, a FS vem se destacando, pois além da redução no
crescimento dos grãos, utiliza menor tempo e consequentemente menor gasto energético,
quando comparadas com as demais técnicas não convencionais. O capítulo a seguir aborda
a técnica de FS de uma forma detalhada.
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CAPÍTULO 4: FLASH SINTERING – ESTADO DA ARTE
A FS é uma técnica de sinterização energeticamente eficiente que envolve o
aquecimento do material por efeito Joule e que permite retração/densificação muito rápida do
material sinterizado (sinterização na ordem de segundos). A FS se enquadra nas técnicas de
sinterização assistida por corrente elétrica (ECAS – electric current-assisted sintering). Como
o nome já diz, as ECAS são técnicas que utilizam a corrente elétrica para assistir, no sentido
de ajudar, ao processo de sinterização. De acordo com Biesuz e Sglavo (2019) a FS pode
ser definida como uma técnica de ECAS caracterizada por rápida densificação (na ordem de
poucos segundos) que ocorre simultaneamente à fuga térmica, provinda do aquecimento
Joule, e ao aumento abrupto da condutividade do material seguido de forte emissão de luz
(BIESUZ; SGLAVO, 2019a).
A FS foi apresentada pela primeira vez em 2010 pelo grupo do Professor Rishi Raj da
University of Colorado – Boulder (COLOGNA; RASHKOVA; RAJ, 2010). Nesse trabalho,
amostras de 3YSZ foram sinterizadas em um forno à 850°C. Para isso, um campo elétrico de
120 V∙cm-1 foi aplicado diretamente na amostra. Uma fonte elétrica foi programada para
controlar a densidade de corrente elétrica quando se alcançasse 100 mA∙mm-2. Além da
temperatura do forno ser muito inferior à da sinterização convencional (convencionalmente
utiliza-se ~1450°C para sinterizar a 3YSZ), foi observado também uma redução substancial
no tempo de sinterização. Na FS quase toda retração ocorreu em poucos segundos, enquanto
que na sinterização convencional são necessárias algumas horas para que se alcance
elevada densificação (COLOGNA; RASHKOVA; RAJ, 2010).
De uma forma sistematizada, a FS consiste em aplicar um campo elétrico diretamente
na amostra cerâmica concomitante a seu aquecimento, durante o processo de sinterização.
O campo elétrico deve ser suficientemente alto para que, em uma determinada temperatura
(inferior à do processo de sinterização convencional), ocorra um aumento abrupto da corrente
elétrica que atravessa a amostra. Quando isso ocorre, a amostra retraí substancialmente,
densifica-se em poucos segundos e passa a reluzir intensamente, momento no qual foi
chamado de evento flash (FE) (COLOGNA; PRETTE; RAJ, 2011). A temperatura em que
ocorre o FE será chamada nesse documento como “temperatura de onset”.
A FS foi descoberta como consequência de um estudo anterior, publicado por Ghosh
et al. (2009). Nesse estudo foi avaliada a sinterização assistida por campo elétrico (FAST field-assisted sintering technique) mais precisamente, a influência da aplicação de campo
elétrico de pequena intensidade (4 V∙cm-1) no crescimento de grãos da 3YSZ. Uma redução
significativa no crescimento de grãos foi observada nas regiões submetidas ao campo
elétrico. Esse fenômeno foi atribuído à interação do campo elétrico com a energia interfacial
entre os contornos de grãos, onde o aumento dessa energia favorece os mecanismos de
densificação e desfavorece os de crescimento de grão (GHOSH et al., 2009).
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A principal diferença entre a FAST e a FS é que o campo elétrico aplicado na FAST
não é suficiente para promover FE. Sendo assim, não ocorre a densificação abrupta e a
emissão de luz (COLOGNA; RASHKOVA; RAJ, 2010). Entretanto, como no processo de
sinterização a taxa de densificação é fortemente associada com o tamanho das
partículas/grãos (RAHAMAN, 2017), a FAST também possibilita um aumento na taxa de
densificação, porém de forma mais gradual do que o observado na FS (YANG; CONRAD,
2010; YANG; RAJ; CONRAD, 2010). A Figura 5 ilustra a transição entre a FAST e a FS em
experimentos onde foram variados o campo elétrico aplicado na amostra (COLOGNA;
RASHKOVA; RAJ, 2010). Fica evidente na Figura 5 que as amostras submetidas à campo
elétrico de 20 e 40 V∙cm-1 (FAST), apesar de não retraírem abruptamente como aquelas
submetidas à campos de maiores magnitudes (FS), apresentaram aumento na taxa de
sinterização quando comparada com a de 0 V∙cm-1 (sinterização convencional).
Figura 5 Variação na magnitude de campo elétrico na sinterização de 3YSZ, diferenças na variação da retração
linear no método FS e FAST.

Fonte: Adaptado de: COLOGNA, M., RASHKOVA, B., RAJ, R. Flash Sintering of Nanograin Zirconia in < 5 s at
850 °C. Journal American Ceramics Society, Salt Lake City, EUA, v. 93, n.11, 3556–3559, 2010.

No ano seguinte após a primeira publicação sobre FS usando campo elétrico CC, foi
publicado o primeiro experimento FS utilizando CA (MUCCILLO; KLEITZ; MUCCILLO, 2011).
Nesse experimento, 8YSZ (zircônia estabilizada com 8%mol de ítria) foi sinterizada até 94%
de densidade relativa em um forno à 900°C. Para isso, um campo de 48 V∙cm-1 com forma
de onda senoidal e frequências entre 60 a 1000 Hz foram utilizadas (MUCCILLO; KLEITZ;
MUCCILLO, 2011).
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Após estudos em ZrO2, um esforço da comunidade da área foi direcionado a FS em
outras cerâmicas. Em 2011 foi publicado o primeiro trabalho sobre FS em cerâmicas não
condutoras iônicas, onde a alfa-alumina (α-Al2O3) dopada com óxido de magnésio (MgO) foi
sinterizada. Nesse trabalho os autores destacam que, mesmo utilizando campos elétricos
mais elevados (1000 V∙cm-1), não foi possível realizar a FS na alfa-alumina pura (COLOGNA;
FRANCIS; RAJ, 2011). O primeiro trabalho utilizando FS para sinterizar um condutor
eletrônico (Co2MnO4) também foi publicado em 2011 (PRETTE et al., 2011). Em 2013 o
carbeto de silício foi sinterizado pela primeira vez utilizando FS (ZAPATA-SOLVAS et al.,
2013). Outros materiais como o óxido de zinco – ZnO (NIE et al., 2018) e a urania – UO2
(RAFTERY et al., 2017) foram sinterizados em “temperatura ambiente * ”, ou seja, sem a
necessidade de um agente externo de aquecimento, como por exemplo um forno. Mais
recentemente, outros trabalhos realizaram a FS em “temperatura ambiente” (LIU et al., 2018a;
LUO, 2018; GUAN et al., 2019; WANG et al., 2020a).
A FS apresenta uma série de vantagens quando comparada à sinterização
convencional. A redução do tempo (em até três ordens de magnitude) e temperatura de
sinterização, possibilitam uma redução substancial na energia consumida. Além disso, reduz
a necessidade de componentes de alto custo na manufatura, como resistências de dissiliceto
de molibdênio e isolantes térmicos de alumina-mulita (ZAPATA-SOLVAS et al., 2015).
A elevada taxa de aquecimento permite que a FS apresente outros benefícios além
dos já citados. Alguns trabalhos reportaram redução no crescimento de grãos, possibilitando
inclusive a obtenção de materiais com tamanhos de grãos nanométricos (COLOGNA;
RASHKOVA; RAJ, 2010; M’PEKO; FRANCIS; RAJ, 2014; PEREZ-MAQUEDA et al., 2017;
SPIRIDIGLIOZZI et al., 2017). Outros trabalhos reportaram benefícios da FS na sinterização
de materiais metaestáveis e/ou evitando formação de fases não desejadas (SHOMRAT et al.,
2015; CASTLE et al., 2016, 2017; YU et al., 2018; YU; MCWILLIAMS; PARKER, 2018). Um
exemplo é o trabalho de Frasnelli e Sglavo (2018) que sinterizaram o beta fosfato tricálcico
(β-TCP) sem que o material se transformasse em alfa fosfato tricálcico (α-TCP) –
transformação comum na sinterização convencional. Dessa forma, com a FS foi possível
evitar a expansão do material por transformação de fase, que originalmente dificulta a
sinterização do β-TCP (FRASNELLI; SGLAVO, 2018).
Mais recentemente, alguns trabalhos foram publicados aplicando a FS para sinterizar
materiais estabilizados por entropia (‘high entropy stabilized ceramics’) (BIESUZ et al., 2020a;
KUMAR et al., 2020; LIU et al., 2020a, 2020c; WANG et al., 2020b; YOON et al., 2020). Para
formação e consolidação destes materiais se faz necessário o uso de fornos que alcancem
uma temperatura extremamente elevada, por exemplo, carbetos estabilizados por entropia

*

Temperatura ambiente foi colocada entre aspas, pois apesar de nenhum agente externo aplicar calor
na amostra, já foi dito nesse documento que ela é aquecida por efeito Joule.
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são formados à 2300°C (CASTLE et al., 2018). Na FS a temperatura da amostra está
intimamente relacionada à magnitude da corrente elétrica aplicada (TODD et al., 2015).
Sendo assim, com a FS, alcançar as elevadas temperaturas necessárias para formação
destes materiais se torna apenas uma questão de usar uma fonte elétrica apropriada. Além
disso, para que se mantenha a fase estabilizada por entropia, o material deve passar pelo
processo de ‘quenching*’ (têmpera). Durante a FS, desligar a aplicação de corrente elétrica
já é suficiente para que ocorra a têmpera do material, visto que, o forno está em uma
temperatura muito inferior à do material (até então aquecido por efeito Joule), facilitando ainda
mais à utilização da FS na obtenção de materiais estabilizados por entropia (BIESUZ;
SGLAVO, 2020).
Outra vantagem da FS, é a possibilidade de sinterizar materiais compósitos e
multicamadas (‘multilayer’) com maior facilidade. Isso porque durante o FE, quando ocorre a
retração do material, há também uma relaxação das micro tensões de cisalhamento e flexão
que são geradas devido às diferentes taxas de sinterização dos materiais de um compósitos
(JHA; RAJ, 2014a). A Figura 6 ilustra micrografias de um compósito multicamadas composto
por três camadas: NiO-3YSZ / 8YSZ / NiO-3YSZ, onde Figura 6a ilustra o material sinterizado
convencionalmente e Figura 6b e c ilustram o material sinterizado por FS. Fica evidente que
ao usar a FS no compósito multicamadas os autores evitaram desprendimento das camadas
devido à diferença na dilatação térmica da NiO-3YSZ e da 8YSZ (FRANCIS et al., 2013).
Figura 6 Micrografias do compósito multifásico NiO-3YSZ / 8YSZ / NiO-3YSZ a) sinterizado convencionalmente;
b) e c) sinterizado via FS.

Fonte: Adaptado de: FRANCIS, J.; COLOGNA, M., MONTINARO, D., RAJ, R. Flash Sintering of anodeelectrolyte multilayers for SOFC applications. Journal American Ceramics Society, Salt Lake City, EUA, v. 96,
n.5, 1352–1354, 2013.

Apesar das vantagens supracitadas, duas desvantagens inerentes ao processo da FS
ainda precisam ser superadas. A primeira delas reside no fato de que a maioria dos

*

O processo de ‘quenching’ ou no português ‘têmpera’ é o ato de resfriar o material subitamente.
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aparatos/configurações da FS necessitam de uma aplicação de pasta metálica nos contatos
entre os eletrodos e o material cerâmico a ser sinterizado. Normalmente a pasta condutora
utilizada é composta de platina ou de prata, ambos metais nobres de elevado valor de
mercado. Buscar configurações que não utilizem as pastas condutoras é uma das prioridades
para a utilização da FS em escala industrial. Em um estudo recente, Fagnard et al. (2020)
utilizaram a técnica de padrões de descarga elétrica parcial (“Phase Resolved Partial
Discharge Pattern” – PRPD) para avaliar o contato elétrico entre amostras cilíndricas (com e
sem recobrimento de platina) e os eletrodos de platina. Nesse trabalho os autores
demonstram que um contato elétrico ‘pobre’ pode causar localização de corrente e danos na
microestrutura da 3YSZ (FAGNARD et al., 2020). Saunders, Grasso e Reece (2016) foram
os primeiros a publicar a utilização de plasma como eletrodos na FS. Em seguida outros
trabalhos foram realizados visando a utilização de plasma para viabilizar o uso da FS na
indústria (DONG et al., 2020). A outra desvantagem está relacionada com a formação de
zonas quentes (‘hot spots’) que provocam uma sinterização desuniforme do material (STEIL
et al., 2013b; TROMBIN; RAJ, 2014; DEMIRSKYI; VASYLKIV, 2017; DONG, 2017;
CARVALHO; MUCCILLO; MUCCILLO, 2018a; CAMPOS et al., 2019; REN; XIA; WANG,
2019). A formação das zonas quentes pode ocorrer por diversos motivos que serão
abordados em mais detalhe no decorrer deste trabalho. No entanto, vale ressaltar que as
dimensões e geometria das peças cerâmicas são um dos fatores que mais contribuem para
essa formação (CAMPOS et al., 2020).
4.1

Aparato experimental da FS
Na sua forma mais básica, o ferramental necessário para executar a FS consiste em

um forno e uma fonte elétrica conectada em série com a amostra. Adicionalmente são
utilizados equipamentos para medir os parâmetros elétricos (tensão, corrente e potência
elétrica) e a retração da amostra (câmera CCD ou sensor de deslocamento tipo LVDT).
Diversos modelos de equipamentos de FS foram propostos na literatura (MUCCILLO;
KLEITZ; MUCCILLO, 2011; FRANCIS, 2013; CALIMAN et al., 2015; SAUNDERS; GRASSO;
REECE, 2016; LEBRUN et al., 2017a; CAMPOS et al., 2019; BIESUZ et al., 2020b). No
entanto, a maioria deles pode ser representado conforme apresentado na Figura 7.
No que diz respeito ao material responsável pela conexão entre a amostra e a fonte
elétrica, indica-se a utilização de materiais condutores que suportem as condições da
sinterização da amostra (atmosfera, temperatura, etc.). Ponto de fusão, resistência a
oxidação e condutividade elétrica em temperaturas elevadas também são pontos a serem
considerados na escolha destes condutores. O material mais utilizado para produção de
eletrodos e fios condutores na FS é a platina (Pt). No entanto, dependendo do material a ser
sinterizado, condutores com custos mais baixos podem ser utilizados, como por exemplo
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prata (Ag), ouro (Au), ligas de inconel e até mesmo aço inoxidável. Caso o equipamento opere
em atmosfera inerte ou redutora, o grafite é uma opção eficiente.
Figura 7 Modelos de fornos FS mais utilizados na literatura: a) forno tubular aberto para aquisição de imagem
de retração; b) forno similar à um dilatômetro, medição da retração via sensor de deslocamento

Fonte: Própria autoria.

A Figura 7 ilustra as duas configurações mais reportadas de ferramental para FS. Na
primeira configuração (Figura 7a), amostra no formato “osso de cachorro” é suspensa
horizontalmente por fios condutores. Esses fios conduzem a corrente da fonte até a amostra
e também servem como eletrodos para aplicação do campo elétrico. Nessa configuração, é
comum que as amostras tenham furos nas extremidades para a passagem dos eletrodos.
Pastas condutoras (normalmente de platina ou prata) são usadas nesses furos para melhorar
o contato elétrico. Com a finalidade de se medir a retração ao longo do tempo, uma câmera
do tipo CCD é posicionada abaixo do tubo do forno. Medidores de corrente e campo elétrico
são inseridos no circuito para medição dos parâmetros elétricos.
Na segunda configuração de construção do forno FS, representada na Figura 7b, dois
eixos (usualmente de alumina) pressionam a amostra com auxílio de um pistão ou carga
mecânica de baixa magnitude (na ordem de 0,1 – 5 bar). Para que se mantenha o contato
elétrico, fios condutores ligados a fonte elétrica são soldados a dois eletrodos, usualmente na
forma de discos, que por sua vez, estarão em contato com as duas extremidades da amostra
cilíndrica. Para medição da retração utiliza-se um medidor de deslocamento.
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4.2

Formas de execução da FS
Como já explicado anteriormente, a FS consiste em aplicar campo elétrico diretamente

na amostra cerâmica até que ocorra o FE. No entanto, há algumas formas diferentes para
fazer, sendo que duas se destacam: (i) ‘constant heating rate experiment’ (experimento com
taxa de aquecimento constante); e (ii) ‘isothermal experiment’ (experimento isotérmico). A
Figura 8 ilustra como a temperatura, o campo elétrico, a densidade de corrente e a densidade
de potência variam com o tempo nessas duas configurações de execução da FS.
Figura 8 Variação da temperatura (em azul), densidade de corrente (em vermelho) e campo elétrico (em preto)
em função do tempo nos experimentos: (a) FS com taxa de aquecimento constante; e (b) FS isotérmico; em
destaque os três estágios da FS.

Fonte: Própria autoria.

A Figura 8a refere-se ao chamado experimento FS com taxa de aquecimento
constante (‘constant heating rate experiment’). Esse foi o primeiro modo de execução da FS,
reportado no trabalho de Cologna, Rashkova e Raj (2010). Nesse modelo de experimento o
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campo elétrico (𝐸) é aplicado concomitante ao aquecimento do forno. Quando a temperatura
está abaixo da ‘temperatura de onset’ a amostra cerâmica se comporta como um isolante
elétrico e apenas uma pequena corrente elétrica (𝐽) atravessa o material. Sendo assim, a
fonte elétrica trabalha inicialmente com controle de tensão. Enquanto a temperatura do forno
aumenta, a condutividade e a corrente elétrica que atravessa a amostra cerâmica aumentam
progressivamente. A potência elétrica ( 𝑃 ) dissipada na amostra cerâmica antes que a
temperatura do forno alcance a temperatura de onset, pode ser calculada a partir da eq. (2):
𝑃=

2
𝐸𝑚á𝑥
𝜌(𝑇)

(2)

Onde 𝐸𝑚á𝑥 é o campo elétrico inicialmente aplicado na amostra e 𝜌(𝑇) é a
resistividade da amostra que varia em função da temperatura de acordo com o
comportamento proposto por Arrhenius (ARRHENIUS, 1889).
Quando a temperatura de onset é alcançada, uma queda abrupta da resistividade do
material ocorre e a corrente elétrica que a atravessa cresce subitamente, esse estágio é
chamado de ‘flash-event’ (FE). Durante o FE a densidade de potência encontra seu valor
máximo e a amostra passa pelo evento de fuga térmica devido ao aquecimento Joule. É
também no FE que quase toda retração da amostra ocorre. Um fato intrigante é que para
diversos materiais, o FE ocorra em uma faixa estreita de densidade de potência (10-50
mW∙mm-3), mesmo para temperaturas de onset muito diferentes (RAJ, 2016). Durante o FE,
com a finalidade de evitar que a corrente elétrica cresça indefinidamente, a fonte elétrica
passa a operar como controle de corrente, e uma corrente elétrica máxima pré-definida (𝐽𝑚á𝑥 )
é mantida. No momento da transição entre controle de tensão e controle de corrente a
potência pode ser calculada pela eq. (3):
𝑃 = 𝐸𝑚á𝑥 ∙ 𝐽𝑚á𝑥

(3)

Logo após a corrente atingir o 𝐽𝑚á𝑥 o campo elétrico aplicado reduz progressivamente
tendendo a uma assíntota. Quando o campo elétrico deixa de variar, a amostra entra em
equilíbrio térmico. Durante o equilíbrio a amostra termina de se densificar. O tempo de
duração deste estágio fica a critério do experimento, podendo encerrar em poucos segundos
ou estender indefinidamente, o tempo no qual a amostra permanece no equilíbrio térmico é
chamado de ‘tempo de flash’. A densidade de potência durante o equilíbrio térmico pode ser
calculada pela eq. (4):
2
𝑃 = 𝐽𝑚á𝑥
∙ 𝜌(𝑇)

(4)

A Figura 8b refere-se ao experimento FS isotérmico. Nesse caso o campo elétrico só
é aplicado quando o forno alcança uma temperatura específica. Essa temperatura de forno é
mantida durante todo o processo. Se o campo elétrico for suficiente para promover o FE na
temperatura em que o forno está, a corrente cresce progressivamente até que o FE ocorra.
Nesse modelo de experimento são nomeadas três fases: incubação, FE e estágio de
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equilíbrio. A principal diferença é que, para essa configuração, ao invés de se encontrar uma
temperatura de onset, encontra-se um tempo necessário para que o FE ocorra em uma
determinada temperatura, chamado de tempo de incubação.
Com intuito de evitar o choque térmico ocasionado ao cessar a passagem de corrente
através da amostra (final do estágio III da FS), Steil et al. (2013) controlaram o decréscimo
da densidade de corrente antes de desligar completamente a fonte elétrica. De uma forma
similar, Charalambous et al. (2018) apresentaram a “current ramp flash sintering” (FS com
rampa de corrente elétrica), técnica consiste em controlar a subida da densidade de corrente
durante o FE evitando a transição abrupta que ocasionalmente acarreta na formação de picos
de potência. Essa promissora variação da FS possibilita maior controle microestrutural
(Campos et al., 2019; Lavagnini et al., 2020). Estudos em paralelo foram realizados no
desenvolvimento dessa técnica. Existem três nomes diferentes para se referir a mesma:
current ramp flash sintering (CHARALAMBOUS et al., 2018a; PHUAH et al., 2019;
SPIRIDIGLIOZZI et al., 2019; CHRISTIAN et al., 2020; R. LAVAGNINI et al., 2020b); current
rate flash sintering (KOK et al., 2018; KUMAR M K et al., 2018; YOON et al., 2019; MISHRA
et al., 2020); e multi-step flash sintering – MSFS (CAMPOS et al., 2019).
4.3

Aquecimento Joule e o mecanismo de fuga térmica (‘thermal runaway’)
Quando o FE ocorre, o aumento repentino da corrente elétrica promove um

aquecimento abrupto da amostra, devido ao efeito Joule. De uma forma geral, ao contrário
dos metais, as cerâmicas são tipicamente materiais NTC (“negative temperature coefficient”
– coeficiente de temperatura negativo), ou seja, sua condutividade aumenta com a
temperatura (CARTER; NORTON, 2013). Durante o FE ocorre um fenômeno de “fuga
térmica”, termo traduzido do inglês “thermal runaway” (TODD et al., 2015). A fuga térmica
pode ser explicada como um ciclo entre aumento de temperatura por efeito Joule e o aumento
da condutividade elétrica do material em decorrência deste aumento de temperatura. Sendo
assim, quanto mais calor é dissipado por efeito Joule, mais corrente elétrica atravessa a
amostra, consequentemente maior o aquecimento Joule. A condutividade elétrica é
inversamente proporcional à transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule, no
entanto, a magnitude da corrente é quadraticamente proporcional, conforme apresentado na
eq. (5), logo, o aumento da condutividade e da corrente elétrica em mesma proporção resulta
em um aumento da dissipação de calor por esse efeito. Por fim, esse ciclo é limitado pelo
controle da corrente elétrica máxima que atravessa a amostra. Quando alcançado o 𝐽𝑚á𝑥 ,
ocorre um equilíbrio entre a energia elétrica que entra e a energia térmica que saí da amostra
(TODD et al., 2015).
𝑡

𝐽(𝑡)2
𝑑𝑡
𝑡0 𝜎(𝑡)

𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = ∫

(5)
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Na eq. (5), 𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 é a potência elétrica dissipada na forma de calor, devido ao efeito
Joule; 𝐽(𝑡) é a densidade de corrente em função do tempo e 𝜎(𝑡) é a condutividade elétrica
da amostra em função do tempo.
A fuga térmica sempre ocorre durante o FE e determina o aquecimento abrupto da
amostra de forma volumétrica. Estima-se que a taxa de aquecimento durante o FE esteja na
ordem de 104°C∙min-1 (Grasso et al. 2011; Lavagnini et al. 2020). No entanto, a taxa de
aquecimento e a temperatura de equilíbrio durante o FE depende de vários fatores intrínsecos
(calor específico, emissividade, densidade, etc.) e extrínsecos ao material (geometria do
material, tamanho/configuração da mufla do forno, tamanho de partícula, empacotamento das
partículas na amostra conformada, etc.) (HEWITT; LACEY; TODD, 2015; TODD et al., 2015;
CARVALHO; MUCCILLO; MUCCILLO, 2018b; CHAIM, 2018; STORION et al., 2020).
Há um consenso na comunidade que o FE seja iniciado a partir da fuga térmica. No
entanto, ainda se discute se a fuga térmica pode ser assistida por outros mecanismos que
aumentam a condutividade elétrica do material, entre eles, a redução parcial de óxidos
quando submetidos a um campo elétrico CC (Campos et al. 2019; Janek and Korte 1999), ou
a condutividade aumentada devido à polarização por aplicação de campo – fenômeno similar
que ocorre antes de uma quebra dielétrica de materiais (BIESUZ et al., 2016; PRADO et al.,
2017; LIU et al., 2020b; SHI et al., 2020). De qualquer forma, apesar da fuga térmica explicar
o porquê e quando o FE ocorre, ainda não está claro se apenas os fatores térmicos podem
explicar todos os outros eventos observados na FS (alta taxa de densificação, emissão de
luz e a queda abrupta da condutividade elétrica).
Em um trabalho recente, Ji et al. (2020) compararam diversas técnicas de
sinterização, com e sem aplicação de campo elétrico (FS, fast firing, self-propagation hightemperature synthesis - SHS e a sinterização convencional). Eles observaram que a elevada
taxa de densificação observada na FS da 3YSZ pode ser reproduzida em outras técnicas com
elevada taxa de aquecimento mesmo sem aplicação de campo elétrico, como a fast firing e a
SHS. Entretanto, a microestrutura das amostras sinterizadas por FS apresentaram grãos
menores quando comparadas às demais técnicas de sinterização rápida (grãos 2x menores
quando comparados com os da fast firing e 4x menores quando comparados com a
sinterização convencional e o SHS). Sendo assim, a elevada taxa de densificação que ocorre
no FE, pode ser justificada pela elevada taxa de aquecimento (JI et al., 2020).
Os modelos de fuga térmica descritos por diversos autores (DONG; CHEN, 2015a;
HEWITT; LACEY; TODD, 2015; TODD et al., 2015; ZHANG; JUNG; LUO, 2015; PEREIRA
DA SILVA et al., 2016) baseiam-se na conservação de energia do sistema. Nesses modelos
são consideradas a energia que a amostra perde para o volume de controle na forma de calor
(radiação, condução e convecção) e a energia que a amostra recebe na forma de potência
elétrica. A partir disso, os modelos foram capazes de prever a temperatura de onset

43
associando-a com a temperatura na qual a amostra não é mais capaz de dissipar o calor
gerado internamente por meio do efeito Joule. As predições de temperatura de onset já foram
validadas por uma série de experimentos, razão pela qual há o consenso de que a fuga
térmica é fundamental para o FE (DONG; CHEN, 2015a; TODD et al., 2015; ZHANG; JUNG;
LUO, 2015; BIESUZ; SGLAVO, 2016; PEREIRA DA SILVA et al., 2016).
A Figura 9 ilustra o funcionamento da fuga térmica em experimentos de taxa de
aquecimento constante (BIESUZ; SGLAVO, 2019a). A linha vermelha representa a 𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 a
qual aumenta em função da temperatura da amostra ( 𝑇𝑎 ), considerando o estágio de
incubação (pré-FE), a condutividade do material pode ser calculada usando a função de
Arrhenius e a fonte elétrica está configurada no modo controle de tensão. À vista disso, a
potência que entra no sistema pode ser calculada pela eq. (6):
𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = 𝑉 ∙ 𝐸 2 ∙ 𝜎0 ∙ exp (

−𝑄
)
𝑅𝑇𝑎

(6)

Na eq. (6) 𝐸 é a magnitude do campo elétrico, 𝑉 é o volume da amostra, 𝜎0 é o fator
pré-exponencial da condutividade, 𝑄 é a energia de ativação e 𝑅 a constante dos gases
ideais.
Figura 9 Representação das curvas de potência específica dissipada por efeito Joule e potência específica de
saída na forma de radiação; ponto de equilíbrio térmico da FS durante o estágio de equilíbrio.

Fonte: Adaptado de: Biesuz, M.; Sglavo, S., flash sintering of ceramics. Journal of the European Ceramic
Society, v. 39, n. 2-3, pp. 115-143, 2019.

Na Figura 9, as linhas azuis representam a potência na forma de calor trocado da
amostra para o ambiente por radiação, considerando a 𝑇𝑎 maior que a temperatura do forno
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( 𝑇𝑓 ). A curva azul cresce à medida que a 𝑇𝑎 afasta-se da 𝑇𝑓 , devido à lei zero da
termodinâmica (ÇENGEL; BOLES, 2013). De uma forma geral, os modelos da FS consideram
que todo o calor trocado entre a amostra e o ambiente se faz por radiação. Essa aproximação
é razoável para valores de temperaturas elevados. Isso porque o termo ‘temperatura’ na
equação de troca de calor por radiação é elevado a quarta potência, enquanto que na
condução e convecção esse termo é elevado a primeira potência. Assim sendo, a contribuição
dessas outras duas formas de dissipação de calor são, geralmente, irrelevantes para
elevadas temperaturas. A eq. (7) ilustra a dissipação da energia na forma de radiação
(𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 ) pela amostra cerâmica.
𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 = 𝑆 ∙ 𝜑 ∙ 𝜀 ∙ (𝑇𝑎4 − 𝑇𝑓4 )

(7)

Onde 𝑆 é a área de superfície da amostra, 𝜑 é a constante de Stefan-Boltzmann, 𝜀 é
a emissividade da amostra, 𝑇𝑎 é a temperatura da amostra e 𝑇𝑓 é a temperatura do forno.
O FE ocorre quando a 𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 > 𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 , ou seja, quando o calor gerado pelo efeito
Joule é demasiado para ser dissipado por radiação. Variáveis intrínsecas como emissividade
e energia de ativação da condução são fundamentais para determinar a que temperatura e a
que campo elétrico ocorrerá o FE. Além disso, variáveis extrínsecas como a área de
superfície e o volume da amostra também podem determinar a ocorrência do FE. Após o FE,
quando se altera o modo de controle de tensão para controle de corrente, a potência elétrica
decaí até que se alcance o equilíbrio onde 𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = 𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 , nessa condição a temperatura
da amostra permanece constante.
Conforme demonstrado de maneira simplificada nas eq. (6) e (7), e conforme
demonstrado com maior rigor em diversos modelos de onset do FE (BICHAUD et al., 2015;
DONG; CHEN, 2015a, 2015b; HEWITT; LACEY; TODD, 2015; TODD et al., 2015; ZHANG;
JUNG; LUO, 2015; PEREIRA DA SILVA et al., 2016), há uma relação forte entre a
condutividade do material e a condição para onset do FE (temperatura e/ou campo elétrico).
Sendo assim, diversos fatores que podem influenciar na condutividade do material interferem
na temperatura de onset, ou no campo elétrico necessário para que ocorra a FE em
determinada temperatura. São exemplos destes fatores: o tamanho de partícula, pressão
mecânica, presença de impurezas, densidade a verde, atmosfera de sinterização e material
do eletrodo.
A Figura 10 sumariza resultados de trabalhos que mostram a influência do tamanho
de partículas (Figura 10a), da pressão parcial de oxigênio (Figura 10b), altura das amostras
(Figura 10c) e pressão mecânica (Figura 10d) na temperatura de onset do FE (FRANCIS;
COLOGNA; RAJ, 2012; FRANCIS; RAJ, 2012; LIU et al., 2018b; CAMPOS et al., 2020).
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Figura 10 Influência do a) tamanho de partícula (FRANCIS; COLOGNA; RAJ, 2012); b) pressão parcial de
oxigênio (LIU et al., 2018b); c) altura da amostra (CAMPOS et al., 2020); e d) pressão mecânica (FRANCIS;
RAJ, 2012) na temperatura de onset do FE na 3YSZ.

Fonte: Própria autoria, dados utilizados dos artigos citados na legenda.

Francis, Cologna e Raj (2012) mostraram a influência do tamanho de partícula da
3YSZ na temperatura de onset do flash (Figura 10a). Menores partículas significam maior
área de contato entre as partículas, portanto, maior condutividade (Francis, Cologna, and Raj
2012). Chaim (2018) apresentou um modelo matemático demonstrando a relação entre o
tamanho da partícula e a temperatura do FE. As previsões do modelo se adequaram bem as
observações experimentais (CHAIM, 2018).
De forma análoga ao tamanho de partícula, a densidade a verde do material influência
nos parâmetros de onset do FE (campo elétrico/temperatura de onset). Quanto maior a
densidade a verde, maior o empacotamento das partículas do pó. Portanto, maior o contato
elétrico entre elas. Na prática, para materiais mais condutores que o ar, quanto maior a
densidade a verde, menor a temperatura de onset, ou menor o campo elétrico necessário
para que ocorra o FE em determinada temperatura. A temperatura da pré-sinterização, ou da
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calcinação também pode afetar na condutividade do material, uma vez que nessas etapas
pode ocorrer a formação de pescoços entre partículas que favorece o contato elétrico entre
elas.
No que diz respeito a atmosfera de sinterização, essa pode influenciar na população
de defeitos da estrutura das cerâmicas e no aumento do número de espécies adsorvidas. Por
exemplo, uma atmosfera redutora pode facilitar a saída de oxigênio da estrutura de um óxido
para que ocorra a formação de oxigênio molecular (gás de oxigênio). A população de defeitos
está intimamente relacionada com a condução iônica de materiais cerâmicos. De uma forma
geral, quanto mais defeitos, mais portadores de carga, portanto maior a condutividade iônica
do material (CARTER; NORTON, 2013). Diversos estudos mostraram a redução da
temperatura de onset em atmosferas redutoras e inertes (ZHANG; LUO, 2015; YOSHIDA et
al., 2016; NIE et al., 2018; WANG et al., 2019). Nie et al. (2018) sinterizaram óxido de zinco
em temperatura ambiente, utilizando a técnica de FS em atmosfera de vapor de água,
processo que chamaram de “water-assisted flash sintering” (WAFS). D. Liu, et al. (2018)
avaliaram a influência da pressão parcial de oxigênio na atmosfera de sinterização flash da
3YSZ (Figura 10b). Eles observaram que quanto maior a concentração de oxigênio molecular
na atmosfera, maior a temperatura de onset do FE. Isso porque o aumento da concentração
de oxigênio na atmosfera favorece a reação expressa na eq. (8), reduzindo a quantidade de
vacâncias de oxigênio na estrutura da 3YSZ e a mobilidade dos portadores de carga (LIU et
al., 2018b).
−1⁄
2

[𝑉𝑂̈ ][𝑒′]2 ∝ 𝑝𝑂
2

(8)

Na eq. (8) [𝑉𝑂̈ ] representa a concentração de vacâncias de oxigênio na estrutura da
3YSZ, [𝑒′] indica a concentração de elétrons e 𝑝𝑂2 a pressão parcial de oxigênio molecular.
Em algumas configurações de forno FS, como a representada na Figura 7b, é possível
a aplicação de uma carga/pressão mecânica na amostra durante a sinterização. O efeito
dessa pressão mecânica na temperatura de onset se dá pelo aumento do contato entre
partícula/partícula da amostra e o contato amostra/eletrodo. Sendo assim, para um material
mais condutor que o ar (material presente nos poros), quanto maior a pressão mecânica
aplicada maior a condutividade do material a verde e por consequência menor a temperatura
de onset do FE (Francis and Raj 2012). A Figura 10d ilustra a influência da pressão mecânica
aplicada durante o FS da 3YSZ (Francis and Raj 2012).
O material que o eletrodo é feito pode influenciar no processo de FS. Por exemplo,
em sua tese Caliman (2015) mostrou que a β-alumina podia ser sinterizada pela FS se
substituído os eletrodos de platina por eletrodos de prata. Nesse caso, íons de prata
substituíam os íons de sódio na estrutura da β-alumina agindo como portadores de carga,
permitindo troca de carga entre o eletrodo e a amostra (Ag+ ↔ Na+) ocasionando na condução
elétrica durante o processo de FS (Caliman 2015; Caliman et al. 2016). Uma influência similar
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foi apresentada por Biesuz e Sglavo (2016). Nesse caso a α-alumina foi o material em questão
e eletrodos de prata e carbono foram utilizados como substitutos aos de platina (BIESUZ;
SGLAVO, 2016). Em um estudo mais recente, eletrodos de materiais de sacrifício foram
utilizados na FS da BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δ. Os eletrodos de níquel foram utilizados tanto para
aplicação do campo elétrico, quanto para evitar a oxidação do cério da estrutura do material
(SOLEIMANY; PAYDAR, 2020). Biesuz et al. (2020), adicionaram uma camada de NaNO3
entre o catodo de platina e o material a ser sinterizado (vidro de silicato de sódio e cal). Essa
camada evitou um sobreaquecimento que ocorria no catodo devido as características
bloqueadoras de condução de íons sódio dos eletrodos de platina (BIESUZ et al., 2020b).
Para além da utilização de materiais alternativos à platina como eletrodos na FS,
alguns trabalhos propuseram diferentes configurações de eletrodos que possam melhorar a
aplicação do campo elétrico no material (DONG et al., 2020; LI et al., 2020). Dong et al. (2020)
substituiu os eletrodos de platina por eletrodos de plasma a frio, evitando a resistência elétrica
de contato do tipo sólido/sólido. A utilização do plasma a frio como eletrodo permite novas
formas de FS, por exemplo, um sistema de sinterização contínua, onde o eletrodo formado
por plasma desliza sobre o material a verde, sinterizando-o por onde passa, similar ao
observado na técnica de sinterização a laser.
Quanto maior o campo elétrico menor a temperatura de onset do FE (Francis and Raj
2012; Mishra et al. 2019), conforme demonstrado nos modelos preditivos (DONG; CHEN,
2015a; HEWITT; LACEY; TODD, 2015; TODD et al., 2015; PEREIRA DA SILVA et al., 2016)
e previsto simplificadamente pelas eq. (6) e (7). Entretanto, essa dependência tem caráter de
decaimento exponencial. Sendo assim, quando se tende o campo elétrico para infinito uma
temperatura mínima para ocorrência do FE é encontrada para cada material. Essa
temperatura mínima foi associada por diversos autores como sendo a temperatura de Debye
do material (YADAV; RAJ, 2017b, 2017a; CHAIM, 2019; MISHRA et al., 2019). A Figura 11
ilustra resultados obtidos de temperatura de onset versus campo elétrico para vários materiais
submetidos a FS. Nota-se que as curvas tendem a temperatura de Debye de cada material.
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Figura 11 Relação entre a temperatura de onset do flash, o campo elétrico e a temperatura de Debye; a)
resultados em 8YSZ mono e policristalina (YADAV; RAJ, 2017a); b) resultados experimentais de 8YSZ (YADAV;
RAJ, 2017b), 3YSZ (YADAV; RAJ, 2017b), GDC10 (MISHRA et al., 2019) e TiO2 (MISHRA et al., 2019).

Fonte: Própria autoria, dados utilizados dos artigos citados na legenda.

Um fato intrigante quanto ao FE é que esse ocorre tipicamente quando a densidade
de potência dissipada pela amostra alcança um valor entre 10 – 50 mW∙mm-3. A baixa
variedade da densidade de potência em que se inicia o FE para diversas cerâmicas sugere
um mecanismo da FE em comum para todas elas (RAJ, 2016).
4.4

Equilíbrio térmico da FS
Após o FE, inicia-se o estágio de equilíbrio, caracterizado quando a densidade de

corrente máxima pré-estipulada é alcançada. Nesse estágio o calor dissipado devido ao efeito
Joule é inteiramente trocado com o ambiente, cessando o ciclo de fuga térmica. Nesse
estágio a temperatura da amostra é muitas vezes estimada pelo modelo de radiação do corpo
negro (“black body radiation model – BBR”) proposto por Raj (RAJ, 2012). Nesse modelo,
considera-se que a troca de calor da amostra com o ambiente se faz predominantemente por
radiação (eq. (9)). Outros modelos de BBR mais elaborados, considerando também a troca
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de calor por condução e convecção, foram propostos mais recentemente (KUMAR M K et al.,
2018). Entretanto, Charalambous et al. (2018b) mediram a temperatura de amostras de ZnO
durante o estágio III do FS, a partir da medição in situ da expansão do volume da célula
unitária da platina – ‘Pt standard method’ (método utilizado no capítulo 6) e compararam com
as previsões do modelo de BBR, constatando uma diferença significativa entre os valores
medidos e os estimados por BBR (CHARALAMBOUS et al., 2018b).
𝑇
𝑇0

= [1 +

𝑊𝑣 𝑉

1/4

( )]
4

𝜎𝑇0 𝐴

(9)

Onde 𝑇 é a temperatura da amostra, 𝑇0 a temperatura do forno, 𝑊𝑣 a potência elétrica
dissipada, 𝜎 a condutividade do material, 𝑉 o volume da amostra e 𝐴 a área da superfície da
amostra.
Medir de maneira acurada a temperatura da amostra durante o FE e durante o estágio
III é um dos principais desafios da FS. Conhecer os valores reais de temperatura possibilitaria
uma discussão mais bem fundamentada dos mecanismos que envolvem a técnica de FS,
assunto ainda em debate na literatura. Até o momento algumas técnicas foram utilizadas para
medir a temperatura das amostras após o FE:
a) Pt standard method, Técnica que consiste em aplicar uma microgota de platina na
superfície da amostra e realizar medidas de difração de raios-X in situ ao FS.
Nessa técnica mede-se a expansão do volume da célula unitária da platina a partir
do deslocamento dos picos no difratograma, e relaciona-se com a temperatura a
partir de fórmulas de expansão térmica da platina (TERAUDS et al., 2015; JHA et
al., 2016b; LEBRUN et al., 2016; CHARALAMBOUS et al., 2018b; SPROUSTER
et al., 2018; PEREZ-MAQUEDA et al., 2019; YOON et al., 2019);
b) Método da expansão térmica. Esse método só pode ser utilizado para medir a
temperatura do FE em amostras já densificadas. Conhecendo o coeficiente de
expansão térmica do material se pode medir sua temperatura a partir da medida
de expansão linear via câmera CCD (charged-couple device) ou sensor de
deslocamento tipo LVDT (linear variable differential transformer) (BARAKI;
SCHWARZ; GUILLON, 2012).
c) Medição direta com uso de pirômetro. A utilização do pirômetro para medição da
temperatura da amostra durante a FS é bastante comum (FRANCIS; RAJ, 2012;
GAUR; SGLAVO, 2014; YOSHIDA et al., 2014, 2016). Entretanto, conhecer a
emissividade do material é fundamental para esse método. A emissividade pode
variar com a densidade do material, sendo assim essa técnica é confiável apenas
após a densificação do material (estágio III da FS).
d) Park e Chen (2013) mediram indiretamente a temperatura de 8YSZ durante a FS
a partir de medidas de espectroscopia de impedância in situ. Essa técnica parte
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da premissa de que durante o FE os mecanismos de condução permanecem
inalterados e de que a condutividade tenha um comportamento previsto por
Arrhenius (ARRHENIUS, 1889; PARK; CHEN, 2013).
Além da dificuldade de medir pontualmente a temperatura do material durante a FS,
existe ainda a formação de gradientes de temperatura ao longo das amostras
(CHARALAMBOUS et al., 2018c; LIU et al., 2018c; CAMPOS et al., 2019, 2020; GRIMLEY;
PRETTE; DICKEY, 2019; EQBAL; ARYA; CHAKRABARTI, 2020; R. LAVAGNINI et al.,
2020b). O equilíbrio energético do estágio III da FS não se dá a partir de um equilíbrio estático,
onde a temperatura ambiente é igual a temperatura da amostra (HEWITT; LACEY; TODD,
2015; TODD et al., 2015; PEREIRA DA SILVA et al., 2016). Na FS o equilíbrio térmico é
dinâmico, ou seja, a taxa de aquecimento da amostra por efeito Joule é igual a taxa de
resfriamento por radiação (PEREIRA DA SILVA et al., 2016). Sendo assim, as bordas do
material tendem a ser mais frias do que seu centro, sobretudo em amostras maiores (LIU et
al., 2018c; CAMPOS et al., 2020). Lebrun et al. (2016) utilizaram o “Pt standard Method” para
medir temperatura da 3YSZ durante o estágio III da FS. Eles observaram um alargamento
dos picos de difração de raios-X (DRX) da 3YSZ e associaram com um gradiente térmico na
amostra de até 100°C durante a FS. Destaca-se que nesse trabalho as amostras utilizadas
eram pequenos paralelepípedos (1,3 x 0,65 x 0,35 mm), espera-se que para amostras com
dimensões maiores esse gradiente possa aumentar consideravelmente. Para amostras em
formato dog-bone, o gradiente térmico foi modelado considerando diversos materiais
(GRASSO et al., 2011; QIN et al., 2017; EQBAL; ARYA; CHAKRABARTI, 2020).
Além do gradiente térmico macroscópico, gradiente térmico entre grãos e contorno de
grãos pode ser formado durante a FS (SERRAZINA et al., 2020; VIKRANT et al., 2020).
Biesuz e Sglavo propuseram um mecanismo para explicar a rápida densificação durante a
FS baseado na ativação da difusão atómica do grão para o contorno de grão a partir dos
gradientes térmicos em escala microscópica (BIESUZ; SGLAVO, 2019b).
A Figura 12 ilustra modelos propostos para o gradiente térmico macro e microscópico
(EQBAL; ARYA; CHAKRABARTI, 2020; SERRAZINA et al., 2020; VIKRANT et al., 2020). Na
Figura 12a fica evidente que o centro da amostra alcança temperaturas mais elevadas do que
as bordas. Na Figura 12b os cubos representam os grãos. Fica evidente que uma maior
potência dissipada na região dos pescoços (região de encontro entre grãos). Na Figura 12c
cada círculo representa uma vista 2D das partículas da amostra a verde (estágio I da FS).
Essa figura ilustra o gradiente térmico microscópico devido aos caminhos preferenciais de
corrente elétrica.
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Figura 12 Modelos matemáticos para gradiente térmico: a) modelo de gradiente térmico macroscópico em
amostras dog-bone; b) modelo considerando três grãos e gradiente térmico nos pescoços entre grãos; c) modelo
do gradiente térmico em função do aquecimento Joule entre as partículas do pó no estágio I da FS; (i) ilustra o
ângulo dos planos da 3YSZ; (ii) gradiente do efeito Joule a 1000 K; (iii) a 1200 K e (iv) a 1300 K.

Fonte: Adaptado de: Eqbal et al., In-depth study of the evolving thermal runaway and thermal gradient in the dog
bone sample during flash sintering using finite element analysis. Ceramics International, v. 46, n. 8, p. 1037010378, 2020; Serrazina et al., Modeling the particle contact influence on the Joule heating and temperature
distribution during flash sintering. Journal of the European Ceramic Society, v. 40, n. 4, p. 1205-1211, 2020;
Vikrant et al., Flash sintering incubation kinetics. Computational Materials, v. 6, n.1, p. 1-8, 2020.

A presença desses gradientes térmicos dá origem as chamadas zonas quentes (hotspots). Essas zonas quentes promovem a passagem de caminhos preferenciais da corrente
elétrica e resultam em uma densificação heterogênea do material.
4.5

Zonas quentes – “hot-spots”
Caminhos preferenciais na passagem de corrente elétrica ao longo da amostra dão

origem as zonas quentes comumente chamados na literatura de “hot-spots”. Os hot-spots
prejudicam a densificação homogênea do material, sendo um dos principais desafios da FS
(STEIL et al., 2013b; M’PEKO; FRANCIS; RAJ, 2014; DU et al., 2016; DEMIRSKYI;
VASYLKIV, 2017). A formação dos hot-spots é favorecida em amostras maiores (CAMPOS
et al., 2020), quando utilizados valores elevados de campo e corrente elétrica (TROMBIN;
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RAJ, 2014) e quando o contato elétrico entre eletrodo e amostra é ruim (BIESUZ et al., 2018).
Fagnard et al. (2020), reportaram uma técnica para avaliar a qualidade do contato elétrico
entre amostra e eletrodo durante a FS (FAGNARD et al., 2020). Carvalho et al. (2018) sugeriu
que os gradientes de densidade da amostra a verde também é um fator que pode estar
relacionado com a formação de hot-spots (CARVALHO; MUCCILLO; MUCCILLO, 2018b).
Para evitar a formação de hot-spots originados do gradiente macroscópico de temperatura,
três técnicas foram propostas na literatura: a MSFS (CAMPOS et al., 2019), explicada
anteriormente; a TIFS – “Thermal Insulated Flash sintering” (BIESUZ et al., 2019a), que
consiste em isolar termicamente o material mergulhando-o em pó de alumina durante a FS;
e a “mold-assisted flash sintering” (FS assistida com uso de molde) que funciona de maneira
similar a TIFS, isolando termicamente o material sinterizado (DONG; CHEN, 2016).
Entretanto, além dos gradientes térmicos devido às perdas por radiação, hot-spots
também são formados por outros motivos. Quando utilizado o modo corrente contínua no FS,
alguns materiais podem reduzir eletroquimicamente, devido ao acúmulo de íons em um dos
eletrodos e acúmulo de vacâncias no outro (ALVAREZ; DONG; CHEN, 2020). No caso da
3YSZ e 8YSZ a aplicação de um campo elétrico contínuo pode ocasionar a redução parcial
da zircônia (ZrO2 → ZrO2-δ), processo chamado de “blackening” (JANEK; KORTE, 1999).
A Figura 13 ilustra o processo de redução eletroquímica parcial “blackening” na 3YSZ.
Os eletrodos metálicos são bloqueadores da condução iônica da 3YSZ. Sendo assim, para
que ocorra a condução iônica uma reação reversível ocorre no catodo e no anodo (eq. (10)).
A reação no anodo causa a formação de vacâncias de oxigênio ( 𝑉𝑂̈ ). As vacâncias
carregadas se movem ao longo da amostra propelida pelo campo elétrico (processo de
condução iônica) até alcançar o catodo, onde a reação inversa ocorre.
𝐸⃗

𝑂𝑂𝑥 ↔ 𝑉𝑂̈ +

1
𝑂
+ 2𝑒 ′
2 2(𝑔)

(10)

Onde 𝐸⃗ é o campo elétrico em CC, 𝑉𝑂̈ a vacância de oxigênio e 𝑂2(𝑔) o oxigênio
molecular.
Em casos onde são utilizados campo elétrico ou corrente elétrica muito elevado, a
reação do catodo pode não ser rápida o suficiente para manter a corrente elétrica. Nesses
casos, as vacâncias aprisionam elétrons e se descarregam (eq. (11)).
𝑉𝑂̈ +2𝑒 ′ → 𝑉𝑂

(11)

Os elétrons aprisionados na vacância de oxigênio reduzem o estado de oxidação dos
cátions em sua volta, causando uma redução parcial da 3YSZ. Nessas condições, uma
reação ocorre nas regiões próximas ao catodo e se alastram em direção ao anodo (eq. (12)).
Se a corrente for mantida por tempo suficiente, a redução parcial se alastra até alcançar o
anodo, deixando a amostra inteiramente preta e majoritariamente condutora eletrônica,
processo chamado de metalização (ALVAREZ; DONG; CHEN, 2020).
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𝛿 𝑉𝑂̈ +𝑍𝑟𝑂2 + 2𝛿𝑒 ′ → 𝑍𝑟𝑂2−𝛿 + 𝛿𝑂𝑥

(12)

Na eq. (12), 𝛿 assume valores de 0 a 1 e representa quão reduzida a amostra está.
Onde 𝛿 = 0 a amostra não está reduzida, 0 < 𝛿 < 1 a amostra está parcialmente reduzida e
𝛿 = 1 a amostra está completamente reduzida.
Figura 13 Representação da reação eletroquímica de condução de oxigênio e redução parcial (blackening) da
3YSZ sob efeito de um campo elétrico CC aplicado por dois eletrodos de platina.

Fonte: Adaptado de: Biesuz, M.; Sglavo, S., flash sintering of ceramics. Journal of the European Ceramic
Society, v. 39, n. 2-3, pp. 115-143, 2019.

A condutividade eletrônica na região onde ocorreu a redução parcial é muito maior do
que a condutividade iônica no restante da amostra. Sendo assim, o efeito Joule é muito mais
significativo na região do anodo quando comparado com a região do catodo (CAMPOS et al.,
2019). Em um trabalho recente, Alvarez et al. (2020) realizaram o FE em monocristais de
8YSZ submersos em silicone à 260°C e mantiveram o estágio III por 8h. Nesse trabalho, foi
possível observar as bolhas de oxigênio provindos de oxigênio estrutural da 8YSZ deixando
a amostra.
A redução parcial aumenta a condutividade da 3YSZ, sendo assim, quando a FS é
executada em uma atmosfera oxidante, a temperatura de onset do FE é maior do que quando
se utiliza atmosfera redutora ou inerte (LIU et al., 2018b). Para além do que se entende pelas
zonas quentes, muito ainda se discute a respeito dos mecanismos que envolvem a técnica
de FS.
4.6

Mecanismos da FS
Desde o primeiro trabalho envolvendo FS (COLOGNA; RASHKOVA; RAJ, 2010)

diversas teorias foram propostas para explicar a rápida densificação, controle do crescimento
dos grãos, luminescência e outras características da FS (RAJ; COLOGNA; FRANCIS, 2011;
NAIK; SGLAVO; RAJ, 2014; BIESUZ; SGLAVO, 2019b; CHAIM, 2019; NARAYAN, 2020).
Dentre os mecanismos propostos, destacam-se três: (1) nucleação de defeitos; (2) reações
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eletroquímicas; (3) sobreaquecimento dos contornos de grão devido ao efeito Joule
localizado. De uma forma geral, todas as teorias buscam considerar a presença de
movimento de cargas, transporte de massa e emissão de luz durante o FE. Vale ressaltar que
a validação de um mecanismo da FS não excluí os demais, pois mais de um mecanismo pode
estar ocorrendo ao mesmo tempo durante o processo de FS, e os mecanismos não são
necessariamente universais, podendo variar de material para material.
Ainda que de forma especulativa, Raj et al. (2011) foram os primeiros a propor que
uma nucleação de pares de Frenkel fosse induzida pelo campo elétrico aplicado facilitando o
transporte de massa durante a FS (RAJ; COLOGNA; FRANCIS, 2011). Nesse processo, os
defeitos criados durante a nucleação se movem de forma que os átomos do interstício migram
para os poros e as vacâncias para os contornos de grãos, auxiliando assim o processo de
densificação.
Naik et al. (2014) propuseram um modelo de nucleação de pares de Frenkel no
contorno de grãos (NAIK; SGLAVO; RAJ, 2014). No entanto, de acordo com Vikrant et al.
(2020) uma diferença muito grande entre as constantes dielétricas do contorno do grão e o
grão seria necessária para que isso contribuísse no processo de sinterização (VIKRANT et
al., 2020). Em um trabalho recente, Jongmanns et al. (2020) sugeriram a partir de simulações
da dinâmica molecular da titânia (TiO2) que uma elevada concentração de pares de Frenkel,
longe do equilíbrio, fosse formada em temperaturas acima da temperatura de Debye –
highlights do estudo estão apresentados na Figura 14 (JONGMANNS; WOLF, 2020). Esse
estudo corrobora com observações experimentais obtidas por medidas in situ usando a
técnica de PDF (“Pair Distribution Function”), onde foram reportados deslocamentos atômicos
da titânia durante experimentos de FS (YOON et al., 2018). Todavia, em simulações
realizadas em hafnia (HfO2), Schie et al. (2018) reportaram que um campo substancialmente
elevado, na ordem de 10 GV∙m-1, seria necessário para gerar pares de Frenkel em cerâmicas
iônicas (SCHIE et al., 2018).
Figura 14 Simulação da estrutura da titânia; a) átomos posicionados em uma configuração perfeita (temperatura
zero Kelvin); b) átomos fora de posição em temperaturas acima da temperatura de Debye; c) destaque de uma
região onde há presença de átomos de oxigênio e titânio no interstício.

Fonte: Adaptado de: Jongmanns, M.; Wolf, D.E. Journal of the American Ceramic Society, v. 103, pp. 589596, 2020.
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Trabalhos recentes apontam que a elevada taxa de aquecimento, alcançada durante
o FE, possa ser um dos principais fatores que desencadeia a rápida densificação observada
na FS (ZHANG et al., 2017; JI et al., 2020). Mesmo quando não utilizado campo elétrico,
técnicas que aquecem a amostra com uma taxa de aquecimento rápida (“fast firing”, “rapid
thermal annealing”, “ultra fast sintering”), superior a 200°C∙s-1, apresentaram resultados
similares aos da FS, no que diz respeito a velocidade de densificação (mesmos de cima).
Entretanto, conforme apresentado por Ji et al. (2020), o efeito de pinning (controle do
crescimento de grãos) observado na FS da 3YSZ não foi observado nas técnicas de
sinterização ultra rápida que não utilizam campo elétrico.
Outro mecanismo que foi proposto para compreender o FE é baseado no
desenvolvimento de gradientes de temperatura onde o sobreaquecimento e até mesmo
derretimento na região dos contatos entre partículas definiria o aumento abrupto da
condutividade. Assim, partículas e contato entre partículas amoleceriam transformando-se
em um fluxo viscoso que potencialmente resultaria no FE (CHAIM et al., 2017). No entanto,
devido à elevada difusividade térmica da 3YSZ, elevado gradiente térmicos para uma escala
de tempo superior a ~1 µs não se justifica fisicamente (TODD et al., 2015).
Em uma análise experimental, M’Peko et al. mostraram que há um aumento
significativo de vacâncias de oxigênio próximos ao contorno de grãos (M’PEKO; FRANCIS;
RAJ, 2013). Além disso, estudos atomísticos desenvolvidos por Lee et al. (2010 e 2013)
ressaltam segregação de vacâncias de oxigênio e defeitos de ítrio nas interfaces dos
contornos de grãos seguidas por o desenvolvimento de uma região de depleção de defeitos
na região do contorno de grão (LEE; PRINZ; CAI, 2010, 2013).
Narayan propôs que campo elétrico altera a mobilidade atômica e a entalpia de
migração do processo de difusão. Além disso, propôs que o campo elétrico gera vacâncias
aniônicas como resultado de uma redução parcial do material, que se segregam
preferencialmente no contorno de grãos e em loops de deslocamento (NARAYAN, 2013). O
excesso de vacâncias força a corrente a passar pelo contorno de grão, resultando em maior
aquecimento Joule nessa região, possibilitando em um derretimento localizado que poderia
acarretar no FE.
4.7

Evento flash (FE): possibilidades além da sinterização
O FE não está apenas associado à sinterização, quando submetidas às condições de

FS, amostras já sinterizadas (DOWNS, 2013; GAUR, 2014) e até mesmo monocristais
(ZHANG; JUNG; LUO, 2015; YADAV; RAJ, 2017a) apresentam aumento abrupto da corrente
elétrica em determinada temperatura, caracterizando FE. No entanto, para esses casos, não
há retração. Sendo assim, não se utiliza a nomenclatura ‘FS’, pois não há sinterização.
Apesar do FE estar sendo usado principalmente para sinterização de materiais, a
rápida cinética de migração observada durante esse fenômeno pode servir para uma ampla
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área de processamento de materiais cerâmicos. Sendo assim, o FE desencadeia uma série
de efeitos térmicos e atérmicos, que vem sendo estudados para diversas outras aplicações
além da sinterização (BIESUZ; SGLAVO, 2020).
O FE pode ocorrer em materiais policristalinos e amorfos sem que haja
necessariamente a sinterização. Isso pode acontecer quando há mudança de fase,
cristalização do material amorfo ou até mesmo síntese de um material a partir de pós
precursores em uma reação do estado sólido (JESUS; SILVA; M’PEKO, 2019; AVILA et al.,
2020; JESUS et al., 2020; YOON et al., 2020). Essa técnica, por vezes chamada de Reactive
Flash ou Flash Synthesis vem se destacando por sintetizar materiais rapidamente. O
aquecimento rápido provindo do FE permite a cristalização e a sinterização rápida dos
precursores mantendo características nanométricas que seriam impossíveis de se obter a
partir do aquecimento convencional (BIESUZ; SGLAVO, 2020).
A Figura 15 ilustra as curvas de densidade de corrente versus temperatura da
Reactive Flash Sintering do BCTO (B2/3Cu3Ti4O12) formado a partir de pós precursores de
titanato de bismuto, óxido de cobre e óxido de titânio. O primeiro pico de corrente caracteriza
a FE de formação do BCTO e o segundo caracteriza o FE responsável pela FS (JESUS et
al., 2020).
Figura 15 Curvas de densidade de corrente em função da temperatura durante a síntese de BCTO a partir de
pós multifásicos para diversos valores de campo elétrico (E). A densidade de corrente (J) foi estabelecida para
53 mA∙mm-2.

Fonte: Adaptado de: JESUS, L. M. et al. Electric field-assisted flash sintering of Bi2/3Cu3Ti4O12 starting from a
multi-phase precursor powder. Journal of the American Ceramic Society, v. 40, pp. 4004-4009, 2020.
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A Flash Joining (soldagem usando FE) foi uma técnica proposta por Biesuz et al.
(2019b) que utiliza o princípio do FE para unir duas peças cerâmicas. No trabalho os autores
uniram dois discos de grafite usando uma camada de SiOC entre os discos e forçando a
passagem de corrente elétrica entre eles. Em uma comparação com uma soldagem com
aplicação de pressão mecânica e aquecimento convencional, o flash Joining se mostrou
eficiente para unir os discos de grafite (BIESUZ et al., 2019b). A Figura 16 ilustra diferentes
métodos de união entre os discos de grafite: usando Flash Joining com a SiOC como camada
intermediária (Figura 16a), usando forno SPS (Figura 16b) e usando a soldagem convencional
– pressão mecânica associada a elevadas temperaturas (Figura 16c).
Figura 16 Micrografias das seções transversais polidas das amostras de grafite unidas com uma intercamada de
SiOC: (a) Flash Joining por 7s (Tamostra = 1247°C, 40 MPa); (b) junção dentro do sistema SPS a 1200°C e baixa
taxa de aquecimento (10°C∙min-1); e (c) união convencional a 1200 ° C (taxa de aquecimento = 3°C∙min-1) em
fluxo de gás argônio. A interface, quando não claramente visível, é identificada pelas linhas tracejadas.

Fonte: BIESUZ, M. et al. Flash joining of conductive ceramics in a few seconds by flash spark plasma sintering.
Journal of the European Ceramic Society, v. 39, n. 15, p. 4664–4672, 2019b.

Novas técnicas de processamento de materiais estão emergindo utilizando as
contribuições térmicas e atérmicas do FE. Além das já citadas, destacam-se a ‘flash
softening’, ‘flash pyrolisis’ e ‘flash plastic flow’ (CONRAD, 2000; MA; ERB; LU, 2018;
MCLAREN et al., 2018).
Além das características já citadas do FE, outros efeitos promovidos por esse
fenômeno foram reportados na literatura (JHA et al., 2016b; LEBRUN et al., 2017b; YOON et
al., 2018). Em um experimento com difração de raios-X in situ, Lebrun et al. (2015)
observaram a formação de uma nova fase cristalográfica na 3YSZ durante o FE, eles
chamaram-na de fase pseudo-cúbica. Jha et al. (2016) reportaram uma texturização peculiar
da titânia, durante o FE. Yoon et al. (2019), em um experimento onde o FE foi executado in
situ à técnica de PDF*, observaram uma variação significativa na posição dos átomos de
oxigênio da titânia durante o FE, os autores reforçaram que tamanha variação não poderia
ter sido originada pelo aquecimento Joule.

PDF é a técnica “pair distribution function analysis of total x-ray scattering”, em português “análise de
função de dispersão total de raios-X e distribuição de pares”.
*
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Nie et al. sinterizaram o ZnO em temperatura ambiente usando a técnica de FS com
atmosfera de Ar + 5% H2 + água, técnica que nomearam de “Water-assisted flash sintering”
– WAFS. Eles usaram campo elétrico de 100 e 200 V∙cm-1 e para ambos os casos ocorreu o
FE. No entanto, quando usaram 100 V∙cm-1 o FE não densificou o material, e quando usaram
200 V∙cm-1 o material alcançou 98,3% de densificação. Os autores explicaram que nesse
caso existem duas situações de equilíbrio térmico, uma em que a corrente elétrica ocorre pela
superfície da amostra fazendo com que ocorra o FE, porém não densificando o material e
outra onde a corrente elétrica passa pela amostra (200 V∙cm-1) gerando calor suficiente para
densificá-la.
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CAPÍTULO 5: PROJETO, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO DO FORNO FLASH
SINTERING
Nesse capítulo foram abordados com rigor técnico a construção, instrumentação e
automação do forno tubular para execução da FS nos experimentos realizados no Brasil
(CAMPOS et al., 2019).
O objetivo do projeto e construção deste equipamento foi desenvolver um forno capaz
de executar a FS nas suas mais diversas formas: FS isotérmico, com taxa de aquecimento
constante, com/sem aplicação de pressão mecânica, com/sem controle atmosférico, para
diferentes geometrias de amostras, e com retroalimentação de variáveis in situ para tomada
de decisão. Além da FS, o equipamento já foi utilizado para realizar a técnica de MSFS
(CAMPOS et al., 2019), FS com rampa de corrente (R. LAVAGNINI et al., 2020b), FS em
compósitos (OJAIMI et al., 2020) e TIFS (trabalho não publicado até o momento). Além disso,
devido a sua versatilidade esse equipamento também foi utilizado em um estudo da FS
variando as dimensões das amostras, descrito em detalhes no capítulo 7 (CAMPOS et al.,
2020).
As adaptações e a instrumentação do forno tubular para executar a FS foram
realizadas em parceria com a empresa Fortelab – Indústria de Fornos Elétricos LTDA, de São
Carlos – SP. Essa empresa construiu o forno convencional e auxiliou, principalmente, nas
adaptações mecânicas e elétricas, dando suporte na instrumentação e adequação dos
equipamentos necessários na execução da FS.
5.1

Sobre o forno tubular convencional
Um forno tubular vertical com muflas bipartidas, construído para temperaturas de até

1700°C foi usado para adaptação do processo de FS. O sistema de aquecimento é composto
por seis resistores de dissiliceto de molibdênio (MoSi2), que alcançam temperaturas de até
1800°C. A cavidade interna deste forno tem formato octogonal e é constituída por placas de
fibra cerâmica a base de zircônia para o isolamento térmico. Um termopar tipo “S”, com
capacidade de medição de até 1700°C, coleta os dados de temperatura próximo aos
resistores. O forno opera a uma tensão de 220 V e têm uma potência elétrica de 5,5 kW. A
Figura 17 ilustra a mufla do forno aberta (Figura 17a) e fechada (Figura 17b).
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Figura 17 Representação da mufla do forno tubular: a) lado esquerdo, com acesso a três resistências de MoSi2;
b) mufla fechada.

Fonte: Própria autoria.

Um tubo vazado (50 mm diâmetro interno, 54 mm diâmetro externo e 830 mm de
comprimento) de alumina (99,9 % de pureza) fica alocado no centro radial da mufla. As
amostras são posicionadas dentro deste tubo, a uma altura que corresponde ao centro da
mufla. Para apoiar as amostras utiliza-se de uma haste de alumina com diâmetro 13 mm.
Essa haste de apoio (apresentada mais adiante na Figura 19d) entra no tubo, por baixo do
mesmo, com o auxílio de um elevador elétrico.
O conjunto mufla, elevador, tubo e haste de alumina são suportados em uma estrutura
em aço inoxidável representada na Figura 18.
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Figura 18 Estrutura de sustentação mecânica do forno.

Fonte: Própria autoria.

5.2

Projeto e adequações mecânicas para execução da FS
A Figura 19 apresenta o forno após as adequações mecânicas para realizar a FS.
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Figura 19 Representação do forno FS completo; (a) pistão pneumático; (b) sensor de deslocamento; (c) haste
de apoio superior; (d) haste de apoio inferior. Tubo central representado com corte para visualização das hastes
onde apoiam-se as amostras (c e d).

Fonte: Própria autoria.

Para manter o contato dos eletrodos com a amostra durante todo o processo de FS,
foi necessário que houvesse também um apoio mecânico acima da amostra. Nesse sentido,
uma haste de alumina (99,9 % de pureza) nas mesmas dimensões que a haste de apoio
inferior (anteriormente citada) foi construída para ser alocada acima das amostras. Essa haste
se apoia em uma tampa de aço inoxidável que fica sobre o tubo de alumina e está conectada
a um cilindro pneumático de duplo estágio (pressão máxima de 10 bar) e a um sensor de
deslocamento do tipo LVDT (precisão de 20 µm).
A tampa de aço inoxidável também foi adaptada para dar suporte mecânico aos
subsistemas. A Figura 20 ilustra essa tampa e os subsistemas nela apoiados.
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Figura 20 Representação da tampa do tubo adaptada em aço inoxidável (a) e fotografia da tampa do tubo (b);
subsistemas representados (1) sensor LVDT, (2) pistão pneumático de duplo estágio; (3) e (4) conectores do
termopar tipo ‘S’, (5) conector sensor LVDT e (6) conector do cabo de aplicação do campo elétrico do eletrodo
superior.

Fonte: Própria autoria.

As peças de adaptação mecânica foram projetadas em conjunto com a empresa
Fortelab – Indústria de Fornos Elétricos LTDA e usinadas na própria empresa. A Figura 21
mostra uma fotografia do forno adaptado para FS, com destaque na posição de alguns dos
seus principais elementos.
Ressalta-se que o elevador é responsável por elevar a haste inferior posicionando a
amostra no centro da mufla. Existem sensores tipo chave de fim-de-curso localizados na
flange inferior e na base da estrutura. Dessa forma, quando o elevador alcança seu curso
final o motor é desligado automaticamente, tanto para subi-lo, quanto para descê-lo. Esse
sistema é comandado tanto via computador, quanto via tela de comando do CLP-IHM
(controlador lógico programável com interface homem máquina). Mais detalhes a respeito do
comando, controle e aquisição de dados dos sensores/atuadores estão detalhados ao longo
deste capítulo.
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Figura 21 Fotografia do forno adaptado para FS, destacando o posicionamento dos principais elementos do
forno.

Fonte: Adaptado de: Fotografia tirada pela Fortelab – Indústria de Fornos Elétricos LTDA.

Placas de platina (99,9 % de pureza) com 3mm de espessura foram usadas para
confecção dos eletrodos (Figura 22). Os eletrodos foram cortados em forma de disco com
aletas laterais para serem fixados nas hastes de alumina. Essas aletas foram dobradas e
apertadas em chanfros nas extremidades das hastes de alumina.
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Figura 22 Eletrodos na forma de discos com quatro aletas para fixação nas hastes.

Fonte: Própria autoria.

5.3

Painel elétrico e instrumentação
Um painel elétrico foi montado para suporte das conexões e alimentação dos

sensores, atuadores elétricos, e sistemas de controle (CLP, IHM, etc.). Os principais itens
constituintes deste painel estão descritos a seguir e indicados na Figura 23.
(1)

Dois controladores de temperatura (CT-1 e CT-2);

(2)

Unidade de controle de potência (PwC – Power Controller);

(3)

Três eletroválvulas para gases comandadas eletricamente;

(4)

Válvula pneumática 6/2 (seis vias e duas posições);

(5)

Válvula reguladora de pressão digital (circuito pneumático);

(6)

Sete relés auxiliares para comando (controlados pelo CLP);

(7)

Tiristor (controlado pelo PwC);

(8)

Controlador lógico programável (CLP, DVP20SX211T – Delta);

(9)

Tela de interface homem máquina (IHM, DOPB07E515 – Delta).
O controle de temperatura do forno é feito a partir de algumas etapas. Primeiro o CT-

1 recebe o valor de temperatura em que se encontra o forno, com auxílio do termopar
localizado próximo aos resistores. A partir de um sistema PID (proporcional, integral,
derivativo), comparando a temperatura esperada com a temperatura real, ele controla o PwC,
que por sua vez, aciona o tiristor. O tiristor controla a passagem de corrente nos resistores,
definindo assim a potência que será dissipada por eles, e por consequência a rampa e/ou
patamar de temperatura do forno.
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Figura 23 Painel elétrico: a) aberto; e b) fechado; (1) controladores de temperatura CT-1 e CT-2; (2) unidade de
controle de potência; (3) eletroválvulas para comando dos gases; (4) válvula pneumática 6/2; (5) válvula
reguladora de pressão digital; (6) relés de comando; (7) interruptor com tiristor; (8) CLP; (9) tela IHM; (10) sensor
de pressão.

Fonte: Própria autoria.

Além das adaptações feitas no painel elétrico, uma fonte elétrica programável (modelo
751iX series II da California Instruments), com potência máxima de 750 W, foi adquirida para
aplicar o campo elétrico durante o processo de FS. Essa fonte é capaz de funcionar como
fonte de corrente e de tensão elétrica, além de controlar a variação de parâmetros como:
tensão e corrente elétrica, modo (alternado, contínuo e híbrido), forma de onda e frequência.
Essa fonte também faz o papel de voltímetro e amperímetro, sendo assim, capaz de medir
tensão e corrente elétrica em sua saída.
O sistema eletropneumático é responsável por manter o contato dos eletrodos com a
amostra. Um esquema das ligações pneumáticas foi feito a partir do programa FluidSIM 3.0
da Festo, onde estão representados os principais componentes deste sistema (Figura 24).
Note que quando a solenoide (S1) é energizada a válvula 6/2 muda de posição e permite a
passagem de ar por cima do cilindro, impulsionando o pistão para baixo. O controle da
pressão aplicada na amostra é feito a partir da válvula reguladora digital, representado pelo
item (3) na Figura 24. Tanto o solenoide (S1), quanto a válvula reguladora digital, são
controlados pelo CLP a partir de um programa em linguagem Ladder.
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Figura 24 Sistema eletropneumático simplificado e seus principais componentes.

Fonte: Própria autoria.

O sensor (transdutor) de deslocamento linear tipo LVDT, modelo LD630-10 da marca
Ômega, está conectado diretamente com o CLP. Dessa forma, o deslocamento do pistão é
transformado pelo sensor em uma corrente elétrica que é compreendida pelo CLP em valores
de retração linear. O sensor foi testado e calibrado para garantir a exatidão e a precisão das
medições.
Além do termopar do forno (próximo aos resistores de MoSi2), há também um
termopar localizado ao lado da haste inferior, dentro do tubo. Esse segundo termopar foi
colocado para medir a variação de temperatura próxima à amostra durante a FS.
É importante ressaltar que todos os subsistemas (controle eletropneumático,
aquisição de dados, acionamento do elevador, determinação da temperatura e rampa de
aquecimento, etc.) estão ligados ao CLP (instrumento de tomada de decisão). No CLP está
a programação básica do forno e seus subsistemas. As programações e a hierarquia de
comando estão descritas no item a seguir.
5.4

Automatização do forno de FS
Algumas lógicas foram utilizadas para automatizar o forno de FS. As lógicas do CLP

(DVP20SX211T - Delta) foram implementadas em linguagem ladder. Para controle via IHM
(DOPB07E515 - Delta), foi criado um programa em linguagem e ambiente de programação
próprio do fabricante (DOPSoft V2.00.06), semelhante a linguagem de programação C++. Foi
criado um programa de controle e supervisão em linguagem e ambiente de programação
LabVIEW 2013 (National Instruments). Esse programa de controle e supervisão possibilita
que se opere todos os parâmetros do forno e da fonte elétrica a partir de um computador.
Para estabelecer a comunicação entre os sensores e atuadores, o CLP, a IHM e o
programa de controle e supervisão (localizado em um computador), criou-se uma hierarquia
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de comunicação. A Figura 25 representa como foi feita a comunicação entre os componentes
do sistema, evidenciando o meio de comunicação e o protocolo utilizado.
Figura 25 Hierarquia de programação do sistema de controle.

Fonte: Própria autoria.

A comunicação entre o CLP e os sensores / atuadores do sistema é feita de forma
direta, a partir de entradas e saídas digitais e analógicas. A comunicação entre o CLP e a
IHM é feita a partir de uma rede MODBUS ASCII (via porta serial RS232). Por sua vez, a
comunicação entre o programa de controle e supervisão (localizado em um PC) e a IHM é
feita a partir de uma rede MODBUS TCP/IP (via porta ethernet). Além disso, o programa de
controle e supervisão se comunica com a fonte elétrica programável. Para isso uma interface
de conversão USB-RS232C foi disponibilizada, a pedido, pela California Instruments e a
comunicação foi estabelecida via porta USB. O protocolo de comunicação utilizado nesse
caso foi o ANSI/IEEE Std. 488.1 (1987).
A Figura 26 ilustra a linha de programação em linguagem Ladder. Quando A e C são
ativados, fecha-se um circuito e Out1 é energizado. No entanto, se D for ativado e B não for,
D deixa de estar “fechado” e não permite a energização de Out1. As chaves normalmente
abertas e normalmente fechadas usadas na programação podem tanto ser variáveis
auxiliares internas, geradas apenas digitalmente pelo CLP para auxiliar na lógica, quanto
podem ser uma entrada digital real do CLP, como por exemplo os sensores de fim-de-curso
do elevador.
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Figura 26 Exemplo de linha de programação em Ladder.

Fonte: Própria autoria.

Centenas de linhas de programação, como apresentadas na Figura 26, foram criadas
para as diversas atividades do forno, como por exemplo, para controlar o desligamento do
motor do elevador (momento que o sensor fim-de-curso for ativado). Os programas
elaborados no CLP e IHM não serão descritos nesse trabalho, pois fogem do escopo e são
demasiadamente densos.
O programa de controle e supervisão criado em LabVIEW é executado em um
computador e permite que seja configurado os seguintes parâmetros da FS: taxa de
aquecimento e patamares de temperatura do forno, pressão do pistão pneumático, subida ou
descida do elevador elétrico e do cilindro pneumático, controle da atmosfera de sinterização,
campo elétrico, densidade de corrente máxima, modo CA ou CC, frequência e forma de onda.
Além disso, é possível monitorar e salvar os dados coletados em tempo real (taxa de
aquisição de 150 ms) como os valores de temperatura nos dois termopares (próximo a
amostra e próximo aos resistores do forno), pressão mecânica aplicada no cilindro
pneumático, campo elétrico, retração linear e densidade de corrente elétrica.
O menu de opções da tela de comando do software de controle e supervisão permite
que o usuário navegue pelas janelas de supervisão (Figura 27), controle de temperatura
(Figura 28), controle atmosférico (Figura 29) e parâmetros elétricos (Figura 30). A janela de
supervisão permite que o usuário comande a pressão e posição do pistão pneumático, ligue
e desligue a fonte elétrica e subida e descida do elevador do porta amostras. Além disso, é
nessa janela que os gráficos de retração, densidade de corrente, campo elétrico e
temperatura são apresentados em tempo real. Nas demais janelas se faz possível a
configuração dos parâmetros térmicos (temperatura, taxa de aquecimento e patamar),
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atmosféricos (controle das válvulas) e elétricos (densidade de corrente, campo elétrico) da
FS.
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Figura 27 Janela de supervisão do software de controle e supervisão da FS.

Fonte: Própria autoria.
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Figura 28 Janela de programação dos parâmetros térmicos: temperatura, tempo de patamar e taxa de aquecimento.

Fonte: Própria autoria.
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Figura 29 Janela de programação do controle atmosférico

Fonte: Própria autoria.
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Figura 30 Janela de programação da fonte elétrica

Fonte: Própria autoria.
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O controle da densidade de corrente também pode ser feito na forma de rampa, ou
seja, controlar a subida da corrente durante o FE. Para isso, um sistema de controle de malha
fechada com ajustes PID (proporcional-integral-derivativo) foi implementado. O sistema varia
o campo elétrico para que se obtenha a densidade de corrente desejada. Esse método foi
nomeado como Multi-Step Flash Sintering (MSFS). Dois artigos foram publicados usando
essa função do software de controle e supervisão: um primeiro com resultados preliminares
(CAMPOS et al., 2019); e um segundo com uma análise mais detalhada dos benefícios da
utilização dessa técnica quando comparada com a FS convencional (R. LAVAGNINI et al.,
2020b).
Para avaliar o funcionamento do sistema aqui proposto, uma série de experimentos
de FS e MSFS foram executados utilizando esse equipamento. O capítulo a seguir detalha
os resultados obtidos, comparando o equipamento aqui proposto e o primeiro forno FS
apresentado por Cologna, Rashkova e Raj (2010).
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CAPÍTULO 6: MAPEAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DA FLASH SINTERING NA 3YSZ –
COMPARAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES EXPERIMENTAIS
6.1

Introdução
Apresentada por Cologna, Rashkova e Raj (2010), a FS consiste na aplicação de um

campo elétrico na amostra cerâmica concomitante ao aumento de temperatura do forno
durante o processo de sinterização. A condutividades dos materiais com coeficientes de
temperatura negativo (NTC) são proporcionais a temperatura. Sendo assim, a uma dada
temperatura, ocorre um aumento abrupto da corrente elétrica que atravessa o material. A
corrente cresce até que a fonte elétrica a controle. Ao mesmo tempo, a amostra retraí
abruptamente, em poucos segundos, densificando-se com baixo crescimento de grãos
(M’PEKO; FRANCIS; RAJ, 2013).
O primeiro material submetido à FS foi a 3YSZ (COLOGNA; RASHKOVA; RAJ, 2010);
esse material foi densificado em poucos segundos a uma temperatura de 850°C e sob um
campo elétrico de 120 V∙cm-1. Usualmente o processo de densificação da 3YSZ requer
temperaturas na faixa de 1500°C por, pelo menos, duas horas. Desde então, diversos estudos
aplicaram a FS em outros materiais, tais como: 8YSZ (COLOGNA; PRETTE; RAJ, 2011),
Co2MnO4 (PRETTE et al., 2011), Al2O3 (COLOGNA; FRANCIS; RAJ, 2011), SiC (ZAPATASOLVAS et al., 2013), TiO2 (JHA; RAJ, 2014b) e ZnO (SCHMERBAUCH et al., 2014). Quando
comparada com outras técnicas de sinterização, a FS se destaca pela sua densificação ultra
rápida, baixa temperatura na sinterização e, por consequência, baixo consumo energético
(HEIDARY; LANAGAN; RANDALL, 2018). Além disso, devido à rápida densificação, não há
tempo para crescimento dos grãos, e por consequência, os materiais sinterizados por FS
apresentam uma microestrutura refinada (M’PEKO; FRANCIS; RAJ, 2013).
Alguns estudos apontam que os valores de densidade de corrente elétrica máximos
atribuídos a priori nos experimentos de FS apresentam uma influência direta na densificação
e no tamanho dos grãos das amostras sinterizadas por FS (BARAKI; SCHWARZ; GUILLON,
2012; FRANCIS; RAJ, 2013; TROMBIN; RAJ, 2014; BIESUZ; SGLAVO, 2017). Valores mais
altos de densidade de corrente devem resultar em temperaturas mais elevadas e por
consequência maior densificação e crescimento de grãos (BARAKI; SCHWARZ; GUILLON,
2012; TROMBIN; RAJ, 2014; BIESUZ; SGLAVO, 2017).
Sendo assim, surge a hipótese que se possa controlar a densificação do material a
partir do controle da subida da densidade de corrente durante o FE. Além disso, alguns
estudos sugerem que controlar a densidade de corrente durante o FE pode influenciar no
tamanho e homogeneidade dos grãos do material sinterizado (STEIL et al., 2013a; NIE et al.,
2017; CHARALAMBOUS et al., 2018b; LI et al., 2018).
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Dessa forma, o objetivo do trabalho apresentado nesse capítulo foi avaliar a
reprodutibilidade do equipamento apresentado no capítulo anterior para execução da FS,
comparando-o com o aparato experimental já consolidado na literatura, utilizado no
laboratório do Professor Rishi Raj (FRANCIS; RAJ, 2013; JHA; RAJ, 2014a; M’PEKO;
FRANCIS; RAJ, 2014; NAIK; JHA; RAJ, 2016; KUMAR M K et al., 2018). Além disso, avaliar
o controle da densificação e da microestrutura a partir do controle da subida da densidade de
corrente elétrica durante o FE, técnica aqui denominada de MSFS (CAMPOS et al., 2019; R.
LAVAGNINI et al., 2020b).
6.2

Objetivos
•

Comparar o equipamento apresentado no capítulo 5, no que diz respeito a capacidade
de executar a FS, com um equipamento já consolidado na literatura;

•

Avaliar a influência de duas geometrias de amostras em formato de dog-bone e
cilíndrico na FS utilizando campo elétrico em modo CA e CC;

•

Mapear condições de FS variando campo elétrico, densidade de corrente elétrica e
modo CA e CC;

•
6.3

Comparar a técnica de FS com a técnica de MSFS.
Material e Métodos
As etapas experimentais desenvolvidas e apresentadas nesse capítulo estão

sumarizadas no diagrama apresentado na Figura 31. Parte dos experimentos foram
realizados no laboratório MatMod (laboratório de materiais e modelagem) na Universidade de
São Paulo, outra parte foi realizado no laboratório do Professor Rishi Raj na University of
Colorado Boulder.
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Figura 31 Diagrama das etapas experimentais, em verde etapas realizadas no Brasil, em amarelo etapas
realizadas nos Estados Unidos.

Fonte: Própria autoria.

6.3.1

Caracterização do pó comercial
O pó comercial de 3YSZ (TZ-3Y-E da Tosoh) foi caracterizado quanto a distribuição

de tamanho de partícula e fases cristalográficas. Para análise do tamanho de partículas foi
utilizado o equipamento LA-950V2 (Horiba). Uma suspensão com aproximadamente 10 g do
pó foi preparada usando álcool etílico (99,99% de pureza). Essa suspensão foi
desaglomerada em um equipamento de ultrassom modelo UltraCleaner 750 da marca
Unique.
Para analisar as fases cristalográficas do pó comercial, esse foi submetido à difração
de raios-X (DRX) utilizando o equipamento MiniFlex 600 (Rigaku), operando com radiação
Kα do cobre (comprimento de onda = 1,5406 Å), tensão de 40 kV e corrente elétrica de 15
mA. Utilizou-se velocidade do goniômetro de 2º∙min-1, variando 2θ de 10º a 90º. O
difratograma foi tratado usando o método de refinamento de Rietveld (RIETVELD, 1969) para
classificar, de forma semiquantitativa, a porcentagem das fases do material, para isso o
software gratuito Profex 4.2.0 foi utilizado.
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6.3.2

Preparação das amostras
O pó de 3YSZ comercial foi preparado adicionando-o a um frasco de polipropileno

com 0,5 % em massa de ácido 4-aminobenzóico (PABA - Vetec Ltda.) em meio alcoólico
(álcool isopropílico 99.99% de pureza). Essa suspensão foi levada ao moinho de bolas por
22 h. Após a moagem foi adicionado 0,5 % em massa de ácido oleico (Vetec Ltda.) e a
suspensão foi deixada por mais 2 h no moinho de bolas (CHINELATTO et al., 2014). A
suspensão resultante foi seca sob fluxo contínuo de ar até que todo vestígio de álcool fosse
removido. O pó obtido foi passado em peneira de 80 mesh (escala Tyler).
Com o pó resultante da etapa anterior, as amostras foram conformadas por
prensagem em dois formatos: (1) formato cilíndrico (Figura 32b); e (2) formato dog-bone
(Figura 32a e c). A conformação das amostras no formato cilíndrico (6 mm de diâmetro e 5
mm de altura), foi realizada usando prensa uniaxial com 70 MPa seguida por prensagem
isostática a 200 MPa (equipamento CP360 da AIP). A conformação das amostras em formato
dog-bone foi realizada usando prensa uniaxial com pressão de 280 MPa. Os valores de
pressão foram escolhidos para que as duas geometrias apresentassem mesma densidade a
verde. Após a conformação a densidade a verde das amostras foi calculada geometricamente
(massa por volume). Os valores de densidade a verde das amostras conformadas nos dois
formatos foram similares entre si – 50,0 ± 1,0% da densidade teórica da 3YSZ (6,05 g∙cm-3).
Figura 32 Representação das amostras em 3D a) em formato dog-bone, b) em formato cilíndrico; c) desenho
técnico 2D da amostra em formato dog-bone.

Fonte: Própria autoria.

80
6.3.3

Calcinação/pré-queima das amostras
O forno tubular construído para execução da FS, apresentado no capítulo 5, requer

aplicação de pressão mecânica uniaxial para garantir o contato entre os eletrodos e a
amostra. Dessa forma, o tratamento térmico de calcinação/pré-queima não foi usado apenas
para retirada dos orgânicos adicionados na preparação do pó, mas também, para que as
amostras adquirissem resistência mecânica. Para encontrar uma temperatura ideal de
calcinação, onde a amostra adquirisse resistência mecânica para execução do processo de
FS e não iniciasse o processo de sinterização, um ensaio de dilatometria foi realizado onde
analisou-se a temperatura crítica para início da sinterização. A partir deste estudo (Apêndice
A), a temperatura de 800°C foi escolhida para o processo de calcinação / pré-sinterização.
As amostras foram calcinadas usando taxa de aquecimento de 5°C∙min-1 e
temperatura de 800°C por 60 min, em um forno convencional (EDG3P-S, EDG). Para uma
comparação entre as diferentes geometrias, as amostras em formato dog-bone foram
calcinadas nas mesmas condições que as cilíndricas.
6.3.4

FS em diferentes condições
Após a calcinação, as amostras foram sinterizadas por FS em diferentes condições

variando campo elétrico, densidade de corrente, modo (CC ou CA) e frequência. A Figura 33
sumariza em um mapa todas as condições estudadas nas amostras com geometria cilíndrica
e dog-bone. Cada condição estudada foi realizada em triplicata (três amostras para cada
condição). Em todos os casos utilizou-se o método de FS com aquecimento constante
(“constant heating rate FS”), ou seja, a fonte elétrica foi ligada desde o início do aquecimento
do forno (taxa de aquecimento utilizada foi de 20°C∙min-1). Após o FE, quando a densidade
de corrente atingia o seu valor pré-estipulado, a corrente elétrica foi mantida por 60 s (tempo
de flash). Então a fonte e o forno eram desligados, deixando o material resfriar conforme a
inércia térmica do forno. Vale ressaltar que para as condições em modo CA foi usada uma
forma de onda senoidal com frequência de 1000 Hz, os valores de campo elétrico e densidade
de corrente estão expressos em RMS (raiz quadrada média, sigla do inglês ‘Root Mean
Square’).

81
Figura 33 Mapa de condições estudadas da FS em amostras cilíndricas e em formato de dog-bone; a) FS em
corrente alternada (CA) com frequência de 1000 Hz; b) FS em corrente contínua (CC).

Fonte: Própria autoria.

As amostras em formato cilíndrico foram sinterizadas por FS no equipamento
apresentado no capítulo 5. Essas amostras foram posicionadas entre os dois eletrodos com
formato de disco de platina. Antes de cada experimento os eletrodos foram polidos visando
maximizar o contato elétrico entre amostra e eletrodo. Além disso, uma pressão de 3 bar foi
aplicada pelo pistão pneumático para garantir esse contato durante a retração da amostra.
As amostras em formato dog-bone foram sinterizadas no equipamento da University
of Colorado Boulder (FRANCIS, 2013). Nessa configuração, as amostras eram penduradas
por dois ganchos de platina que eram usados como eletrodos. Os ganchos se apoiavam nos
furos nas extremidades das amostras (Figura 32c). Para garantir o contato entre amostra e
eletrodo uma fina camada de pasta de platina foi aplicada nos furos das amostras antes da
calcinação. Uma câmera digital fazia aquisição de imagens da amostra in situ a FS, essas
imagens eram posteriormente utilizadas para estimar a curva de retração específica vs
temperatura do forno. O campo elétrico e a densidade de corrente foram obtidos durante a
FS, a partir de um multímetro Keithley 2000 (Keithley). Um software de controle e aquisição
de dados, desenvolvido pelo grupo do Professor Rishi Raj em ambiente MATLAB (FRANCIS,
2013), foi utilizado para programação dos experimentos e aquisição dos dados durante a FS
das amostras dog-bone. Ressalta-se que, diferente do software de controle e supervisão
apresentado no capítulo 5, o software de controle em ambiente MATLAB não possuí leitura
em tempo real da retração, sendo assim a retração era estimada a posteriori.
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6.3.5

Sinterização convencional
Com intuito de comparar a FS com a sinterização convencional, foram realizadas

sinterizações convencionais nas amostras cilíndricas e dog-bone. Assim como as condições
estudadas na FS, a sinterização convencional foi realizada em triplicata (três amostras
cilíndricas e três amostras em formato dog-bone). Após a calcinação as amostras foram
sinterizadas com uma taxa de aquecimento de 20°C∙min-1 até 1500°C. O tempo de patamar
(tempo que as amostras permaneceram à 1500°C) foi de 1 h e o resfriamento não foi
controlado (seguindo a inércia térmica do forno). Os mesmos equipamentos foram utilizados,
amostras cilíndricas foram sinterizadas convencionalmente no forno descrito no capítulo 5,
enquanto que as amostras dog-bone foram sinterizadas no equipamento do laboratório do
Professor Rishi Raj.
6.3.6

MSFS – Multi-Step Flash Sintering
A MSFS, técnica proposta por Campos et al. (2019), consiste no controle da subida

da corrente elétrica durante o FE; evitando o seu aumento abrupto. Para isso, um sistema de
controle PID foi construído. Detalhes deste sistema foram descritos no capítulo 5.
Com intuito de testar a funcionalidade da MSFS, dois experimentos em modo CA
foram realizados em amostras cilíndricas; um variando lentamente a densidade de corrente
elétrica (aqui chamado de MSFS-L) em quatro patamares (33, 66, 99 e 200 mA∙mm-2) com
um tempo de 20 s/patamar; e outro variando rapidamente a densidade de corrente em um
total de 120 patamares com um tempo de 500 ms/patamar de 0.1 mA∙mm-2 a 100 mA∙mm-2
(MSFS-R), após alcançar 100 mA∙mm-2 a fonte elétrica permaneceu ligada por 60 s. Em
ambos experimentos se utilizou um campo elétrico de modo CA com frequência de 1000 Hz
e magnitude de 120 V∙cm-1 (valores em base RMS – ‘root mean square’). Um terceiro
experimento MSFS-R foi realizado em uma amostra cilíndrica com campo elétrico CC de
magnitude de 90 V∙cm-1.
6.3.7

Caracterização física – densidade aparente
Para o cálculo de densidade aparente das amostras sinterizadas utilizou-se o princípio

de Arquimedes, usando a norma ASTM C373 – 88 (2006). Para isso foram medidas a massa
seca, úmida e imersa de cada uma das amostras (em três repetições).
Para medir a massa seca, as amostras ficaram à 150°C em uma estufa durante 60
min e em seguida foram colocadas em um dissecador até que alcançassem a temperatura
ambiente. As amostras secas foram pesadas em balança analítica de precisão e em seguida
foram imersas por 24 h em água destilada. Após esse período realizou-se as medições de
massa imersa e úmida.
Os cálculos da densidade aparente (𝐷𝐴) foram realizados usando a eq. (13).
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𝐷𝐴 =

𝑚𝑠
∙𝜌
𝑚𝑢 − 𝑚𝑖 𝑎

(13)

Onde 𝐷𝐴 é a densidade aparente em g∙cm-3, 𝜌𝑎 é a massa específica da água em
temperatura ambiente (valor considerado 1 g∙cm-3), 𝑚𝑠 é a massa seca, 𝑚𝑢 a massa úmida
e 𝑚𝑖 a massa imersa em g.
Os valores de 𝐷𝐴 foram apresentados em sua forma relativa à densidade teórica
(%DT). Para isso, os valores obtidos pela eq. (13) foram divididos por 6,05 g∙cm-3 (valor de
densidade fornecida pelo fabricante) e multiplicados por 100.
Vale ressaltar que as ‘orelhas’ das amostras em formato dog-bone foram cortadas e
apenas a seção de medição (‘gauge section’), região com formato de paralelepípedo
efetivamente densificada, tiveram a densidade aparente medidas.
6.3.8

Análise microestrutural
A análise microestrutural foi realizada na superfície polida e na superfície de fratura

das amostras usando microscópio eletrônico de varredura (MEV). Para a análise das
amostras cilíndricas foi utilizado o microscópio FEG (Field Emission Gun) modelo XL-30 da
Philips (análises realizadas no laboratório de caracterização estrutural – LCE da UFSCar). Já
as análises das amostras em formato dog-bone, foram realizadas usando um microscópio
FEG modelo SU3500 da Hitachi (análises realizadas no Colorado Shared Instrumentation in
Nanofabrication and Characterization – CONSINC).
Para as análises da superfície de fratura, as amostras cilíndricas foram fraturadas em
seu centro radial, separando-as em dois; e as amostras em formato dog-bone foram
fraturadas transversalmente em seu centro longitudinal. Para análise da superfície polida um
corte no centro radial das amostras foi realizado, seguido de polimento (em politriz
automática). Após o polimento as amostras foram atacadas termicamente para revelar o
contorno dos grãos (1350°C por 10 min a uma taxa de aquecimento de 10°C∙min-1). Em
ambos os casos, as superfícies polida e de fratura foram recobertas com ouro-paládio
(equipamento SCD 004 da Balzers) para prevenir acúmulos de cargas durante a análise.
6.3.9

Estimativa da temperatura da amostra durante o controle de corrente da FS
Para estimar a temperatura das amostras durante o estágio de equilíbrio da FS (após

a densidade de corrente atingir o seu valor pré-configurado), o modelo de radiação do corpo
negro (BBR – ‘black body radiation model’), representado na eq. (14), foi utilizado (RAJ,
2012).
1

𝑇𝐵𝐵𝑅 =

[𝑇04

𝑃𝑤 𝑉 4
+
]
𝐴𝜎𝜀

(14)
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Onde 𝑃𝑤 é a potência elétrica específica durante o estágio de equilíbrio da FS em
W∙m-3, 𝑉 é o volume da amostra m3, 𝐴 é a área de superficial em m2 e 𝜎 é a constante de
Stefan-Boltzmann (5,67×10-8 W∙m-2∙K-4). A emissividade (𝜀) usada na eq. (14) foi 0,9 (KUMAR
M K et al., 2018).
6.4

Resultados e discussão

6.4.1

Caracterização do pó
A análise do tamanho de partículas do pó comercial (Figura 34) apresenta a

distribuição de tamanho de partículas do pó comercial de 3YSZ, que apresentou tamanho
médio de partículas (D50%) de 84.38 nm. Segundo o fabricante, o lote em questão foi testado
e apresentou tamanho médio de partículas de 60 nm. A diferença observada pode ser
atribuída a agregados (aglomerados fortes) que não foram quebrados durante o processo de
desaglomeração do pó por ultrassom. Materiais nanométricos apresentam grande área
superficial, contribuindo para o aumento da energia livre total do sistema. A fim de diminuir
essa energia livre, o material tende em formar aglomerados de partículas ou adsorver grupos
presentes na atmosfera. A presença desses aglomerados pode mascarar os resultados de
distribuição de partículas (DAHMAN, 2017). Dessa forma, os resultados apresentados na
Figura 34 podem estar representando agregados ao invés das partículas em si. Observa-se
ainda que houve uma pequena quantidade de volume, cerca de 3%, com tamanho entre 1000
e 4000 nm (gráfico inserido ‘inset’ na Figura 34), que são muito maiores que a média de
tamanho das partículas calculada. Sugere-se que essa região (1000 e 4000) seja provinda
de uma aglomeração de partículas.
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Figura 34 Distribuição do tamanho de partículas do pó comercial de 3YSZ.

Fonte: Própria autoria.

A Figura 35 apresenta o difratograma de raios-X pó comercial de 3YSZ, o modelo
criado pelo refinamento de Rietveld, o resíduo (diferença entre modelo e experimental) e a
posição dos picos obtidas a partir das fichas catalográficas da ZrO2 tetragonal e monoclínica.
A partir do refinamento de Rietveld, observou-se que o pó era multifásico composto
de ZrO2 parcialmente estabilizada na fase tetragonal e monoclínica. Cerca de 30% do pó
estava na fase monoclínica e os demais 70% estava na fase tetragonal. Não foi observada
evidencias de fase cúbica da ZrO2 no pó comercial e tão pouco evidencias de segregação de
Y2O3.
Figura 35 Difratograma de raios-X do pó comercial de 3YSZ.

Fonte: Própria autoria.
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6.4.2

FS convencional
A Figura 36a apresenta as curvas de densidade de corrente e campo elétrico versus

temperatura do forno em um experimento de FS em uma amostra dog-bone. Nessa figura
ficam evidentes as etapas características da FS: região (I) onde ocorre um crescimento lento
da densidade de corrente; região (II) momento que ocorre o FE (mudança abrupta na
densidade de corrente elétrica); região (III) –equilíbrio térmico (densidade de corrente e
campo elétrico entram em equilíbrio); e região (IV) após o desligamento da fonte elétrica.
Observa-se na Figura 36b a diferença de tamanho da amostra antes e após o FE (região I e
III) mostrando a densificação quase instantânea da amostra. Além disso, a amostra começa
a reluzir a partir do FE (momento que a densidade de corrente cresce abruptamente) e cessa
alguns segundos após o desligamento da fonte (momento no qual a densidade de corrente
vale zero).
Alguns autores atribuem a luz emitida durante a FS a um fenômeno de
eletroluminescência, ou seja, luz provinda de recombinações sucessivas de pares excitados
de elétrons e buracos (LEBRUN; RAJ, 2014; MUCCILLO; MUCCILLO, 2015; TERAUDS et
al., 2015; JHA et al., 2016a). Terauds et al. (2015) analisaram a luz emitida durante a FS da
3YSZ usando três espectrômetros. Uma gama de comprimentos de onda de 400 nm a 2500
nm foi analisada. Os autores constataram nos espectros, dois picos bem definidos na região
do infravermelho (1175 nm e 2223 nm) mais intensos. Nesse mesmo trabalho os autores
constataram que os picos referentes a luz emitida durante a FS não variavam de posição com
o aumento da densidade de corrente. Sendo assim, não poderiam ser provindos unicamente
de radiação térmica, visto que nessa radiação quanto maior a temperatura do material menor
o comprimento de onda da luz emitida por incandescência (radiação térmica).
Em um trabalho mais recente Biesuz et al. (2017) analisou a luz emitida durante a FS
da Al2O3 em uma gama espectral de 180 a 1700 nm (comprimento de onda) e atribuíram as
observações unicamente a radiação térmica. Mostrando que a eletroluminescência
observada por Terauds et al. (2015) não se tratava de um fenômeno universal da FS, ou seja,
não ocorre para todos os materiais (BIESUZ et al., 2017).
Nos experimentos aqui reportados, a luz emitida pelas amostras durante a FS reduzia
sua intensidade gradualmente quando a fonte elétrica era desligada, levando cerca de 3s
para desaparecer (perder o contraste com a luz ambiente provinda da radiação do forno).
Levando isso em consideração, pode-se especular que ao menos no espectro visível (porção
da luz analisada pela câmera CCD), uma porção considerável da luz é de origem de radiação
térmica, provinda da diferença de temperatura da amostra e do forno em decorrência do efeito
Joule. Isso porque espera-se que em um fenômeno de eletroluminescência, uma
recombinação mais rápida entre os pares elétrons-buracos acontecesse, cessando mais
rapidamente a luz emitida após o desligamento da fonte elétrica.
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Figura 36 Curvas de campo elétrico e densidade de corrente versus temperatura do forno em amostras com
formato dog-bone sinterizadas usando FS em CC, campo elétrico de 60 V∙cm-1 e densidade de corrente de 60
mA∙mm-2 (a); e fotografias tiradas in situ durante a FS nos momentos indicados nas curvas (b).

Fonte: Própria autoria.

A Figura 37 apresenta as curvas medidas de campo elétrico – E (Figura 37a até d),
densidade de corrente – J (Figura 37e até h) e potência específica – P (Figura 37i até l) nos
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experimentos FS em CA e CC para as duas geometrias de amostras dog-bone e cilíndricas,
usando campo elétrico de 120 V∙cm-1 e densidade de corrente de 100 mA∙mm-2. Conforme
esperado, as curvas das amostras cilíndricas, sinterizadas no equipamento apresentado no
capítulo 5, se assemelharam muito com os resultados da literatura e com as curvas das
amostras em formato dog-bone (COLOGNA; RASHKOVA; RAJ, 2010; FRANCIS; RAJ, 2012;
MUCCILLO; MUCCILLO, 2013); sobretudo as curvas obtidas das condições em CA. No
momento do FE a fonte passa a operar em modo de controle de corrente elétrica. Sendo
assim, o campo elétrico (E) é reduzido conforme a condutividade da amostra aumenta, até
que se alcance um equilíbrio. As curvas obtidas nas demais condições de FS convencional
foram similares as apresentadas na Figura 37, resultado que valida o equipamento
apresentado no capítulo anterior.
Destaca-se que no momento que a corrente elétrica atinge o valor máximo (FE), um
pico na potência específica pode ser observado (Figura 37i até l). Alguns autores sugerem
que esse pico de potência é responsável por favorecer o crescimento dos grãos e que o
controle desse pico poderia resultar em melhorias microestruturais no material sinterizado
(NIE et al., 2017; CHARALAMBOUS et al., 2018b).
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Figura 37 Curvas de campo elétrico (a – d), densidade de corrente (e – h), potência específica (i – l) das
amostras sinterizadas por FS nas condições: CA 1000 Hz com 120 V∙cm -1 e 100 mA∙mm-2; e CC com 120 V∙cm-1
e 100 mA∙mm-2.

Fonte: Própria autoria.

A Tabela 2 sumariza os resultados de densidade aparente relativa (%DT),
temperatura de onset do FE (Tonset), temperatura estimada durante o estágio de equilíbrio
(TBBR), média da potência específica no estágio de equilíbrio (Pmédia) e pico da potência
específica (Ppico) para cada uma das condições de FS realizadas.
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Tabela 2 Resultados de densidade aparente relativa (%DT), temperatura de onset (Tonset), temperatura da amostra estimada pelo modelo de radiação de corpo negro (T BBR),
potência média após FE (Pmédia) e pico de potência durante o FE (Ppico) nas diferentes condições de campo elétrico, densidade de corrente, modo e geometria da amostra.

Parâmetros de entrada
Forma

Modo *

E
(V∙cm-1)

Corrente alternada

Amostras cilíndricas

90

120

150

180

Resultados
J
(mA∙mm-2)

%DT
(%)

Tonset
(°C)

TBBR
(°C)

Pmédia
(mW∙mm-3)

Ppico
(mW∙mm-3)

60
80
100
130
160
200
60
80
100
130
160
200
60
80
100
130
160
200
60
80
100
130
160

94,91 ± 1,23
94,69 ± 2,01
95,12 ± 1,72
96,20 ± 2,13
96,10 ± 1,33
95,61 ± 2,02
90,94 ± 0,93
93,58 ± 1,75
93,21 ± 2,08
95,01 ± 1,05
94,28 ± 0,93
93,83 ± 1,27
90,67 ± 1,02
92,54 ± 1,26
93,56 ± 2,35
95,21 ± 2,02
95,21 ± 1,62
93,53 ± 3,21
91,20 ± 1,21
92,66 ± 1,72
92,93 ± 1,29
92,97 ± 0,89
93,97 ± 1,62

965 ± 3
965 ± 6
971 ± 8
938 ± 14
939 ± 9
935 ± 13
923 ± 8
889 ± 11
918 ± 11
893 ± 9
904 ± 13
912 ± 11
842 ± 12
851 ± 17
839 ± 9
846 ± 11
832 ± 19
831 ± 14
795 ± 9
822 ± 11
812 ± 16
803 ± 11
795 ± 9

1201,1
1273,0
1323,1
1434,5
1542,8
1649,2
1207,8
1273,3
1325,4
1411,0
1477,2
1675,4
1200,1
1267,9
1321,5
1401,2
1473,4
1656,4
1183,9
1243,5
1320,3
1397,8
1487,1

235,6
314,5
434,5
712,4
979,0
1291,6
297,3
399,5
490,6
691,5
842,3
1407,8
315,2
411,4
532,5
708,3
898,7
1454,3
338,9
428,4
558,2
715,8
918,6

573,1
816,8
844,3
1228,3
1403,9
1701,5
843,7
1242,2
1277,3
1687,9
1645,3
3500,2
1032,6
1324,3
1354,2
1563,2
1453,2
2025,4
1268,2
1568,3
1757,3
1656,3
2748,6
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180

Corrente contínua

90

120

150

Corrente alternada
Corrente contínua

Amostras dog-bone

180

60

120

180

60

90
120

200
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
100
200
60
100
200
60
100
200
60
100
200
60
100
200
60
100

93,01 ± 1,67
80,20 ± 1,36
81,77 ± 1,82
85,23 ± 2,01
77,70 ± 1,02
79,14 ± 2,18
81,77 ± 1,89
75,32 ± 1,20
78,53 ± 1,09
81,03 ± 2,18
73,11 ± 1,45
77,63 ± 1,81
81,90 ± 2,02
99,50 ± 0,83
100,00 - 0,32
99,34 ± 0,65
96,20 ± 0,30
99,67 ± 0,38
99,53 ± 0,46
92,23 ± 0,72
99,67 ± 0,81
99,50 ± 0,77
97,69 ± 0,19
100,00 - 0,44
99,17 ± 0,91
98,02 ± 1,01
97,02 ± 1,08
99,32 ± 0,82
92,07 ± 0,52
99,34 ± 0,44

825 ± 13
929 ± 6
939 ± 14
940 ± 4
892 ± 15
891 ± 3
877 ± 7
819 ± 10
836 ± 18
825 ± 17
794 ± 8
803 ± 17
796 ± 12
1050 ± 16
1021 ± 18
1010 ± 16
832 ± 16
850 ± 9
843 ± 4
657 ± 16
723 ± 17
767 ± 18
1045 ± 14
1030 ± 19
1033 ± 17
980 ± 9
987 ± 10
984 ± 7
819 ± 9
846 ± 17

1693,5
1136,8
1200,6
1240,7
1124,3
1193,8
1361,6
1122,9
1168,1
1235,1
1121,9
1151,1
1160,2
1252,1
1351,4
1615,3
1192,5
1431,8
1608.2
1248,5
1459,2
1649,3
1207,3
1346,1
1603,1
1201,5
1342,3
1561,3
1204,1
1319,5

1521,2
208,7
294,7
354,9
215,8
307,6
589,9
257,5
315,5
412,2
276,8
313,4
325,6
281,0
442,4
1032,2
320,2
719,2
1143,2
452,3
831,3
1315,4
199,7
415,0
989,2
235,3
452,3
921,3
344,0
518,0

4932,8
640,9
1604,2
952,0
772,8
932,2
1301,5
573,1
844,3
817,8
803,7
784,9
1757,5
385,2
680,7
1218,3
658,9
1266,8
1345,2
1143,2
1532,2
1537,3
350,6
592,9
1232,2
503,3
782,1
1308,8
680,3
774,2

92
120
180

200
60
100
200

99,34 ± 0,72
91,40 ± 0,61
98,02 ± 0,52
100,00 - 0,32

* Modo de aplicação da corrente: corrente contínua (CC) ou alternada (CA).
Fonte: Própria autoria.

833 ± 21
732 ± 14
687 ± 19
674 ± 21

1540,0
1172,1
1383,9
1683,1

972,9
360,5
691,0
1429,9

1488,2
673,8
863,1
2130,1
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No caso das amostras cilíndricas, quando comparadas as condições em CA e CC, as
densidades aparentes relativas (Tabela 2) foram maiores para aquelas em CA. Esse
resultado reflete ao observado nas curvas de retração linear (dL∙L0-1) na Figura 38, onde
apresenta-se a retração linear versus temperatura para algumas condições de FS e
sinterização convencional. Observa-se que para as amostras sinterizadas em CC a retração
linear foi menor do que as amostras sinterizadas em CA.
Figura 38 Curvas de retração linear (dL∙L0-1) obtida in situ, durante a FS, nas amostras cilíndricas sinterizadas
usando CA e CC com densidade de corrente de 100 mA∙mm-2 e para amostras usando sinterização
convencional com taxa de aquecimento de 20°C∙min-1.

Fonte: Própria autoria.

A Figura 39 ilustra amostras em formato cilíndrico e dog-bone a verde (Figura 39c e
Figura 39f) e sinterizadas por FS em CA e CC. Percebe-se que no caso das amostras
cilíndricas, aquelas sinterizadas em CC apresentaram um formato cônico (heterogeneidade
morfológica) após a sinterização (Figura 39a). Na amostra dog-bone em CC observa-se um
escurecimento no corpo da amostra (Figura 39d). As amostras sinterizadas por FS em CA
não apresentaram heterogeneidade morfológica (Figura 39b e Figura 39e). Figuras de
micrografias ópticas da amostras dog-bone sinterizadas em CC e CA estão apresentadas no
Apêndice B.
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Figura 39 Amostras de 3YSZ em formato cilíndrico e dog-bone: (a) e (d) sinterizada em CC com 60 mA∙mm-2 e
90 V∙cm-1; (b) e (e) sinterizada em CA com 60 mA∙mm-2 e 90 V∙cm-1; (c) e (f) antes da sinterização.

Fonte: Própria autoria.

Destaca-se que nas amostras cilíndricas sinterizadas por FS em CA e CC um
escurecimento na superfície plana do cilindro foi observado. Em uma análise de difração de
raios-X dessa superfície foi constatado que se tratava de uma fina camada de platina que
difundiu no material. Após um polimento, onde foram removidos alguns micrometros da altura
do cilindro, a camada escurecida desapareceu e em nova análise de difração de raios-X,
constatou-se que não havia mais nenhum vestígio de platina. A Figura 40 apresenta os
difratogramas de raios-X antes e após o polimento da região escurecida, além disso, a Figura
40 também apresenta os difratogramas das amostras sinterizadas convencionalmente e do
eletrodo de platina. Ressalta-se que o escurecimento observado na amostra dog-bone não
era proveniente da difusão/migração da platina. A deposição de platina na superfície das
amostras cilíndricas deve estar relacionada com o fato de não ter sido usado tinta de platina
para melhorar o contato entre amostra e eletrodo. Sendo assim, uma maior resistência de
contato nas amostras cilíndricas pode ter desencadeado um aumento local da temperatura
permitindo difusão, ou até o derretimento, da platina na superfície plana do cilindro
(FAGNARD et al., 2020).
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Figura 40 Difratograma de raios-X das amostras de 3YSZ cilíndricas sinterizadas por FS antes e após polimento
da superfície escurecida – campo elétrico 120 V∙cm-1, densidade de corrente 100 mA∙mm-2 e modo CA;
sinterizada convencionalmente e difratograma do eletrodo de platina.

Fonte: Própria autoria.

Ao comparar as densidades aparentes relativas das amostras dog-bone submetidas
nas condições em CA e CC não foi observado um grande desvio nos dados (média 98,13%
± 2,49%). Além disso, de uma maneira geral, as amostras dog-bone apresentaram maior
densificação quando comparadas com as amostras cilíndricas.
Com a finalidade de correlacionar os parâmetros de entrada (formato da amostra,
modo de aplicação da corrente, campo elétrico inicial, densidade de corrente máxima) e os
resultados apresentados na Tabela 2 (densidade aparente, temperatura de onset,
temperatura da amostra estimada, potência específica média e potência específica pico),
foram calculados os coeficientes de Pearson ( 𝑟 ) para cada par de parâmetros. Esse
coeficiente varia de -1 a 1 e mede a correlação linear entre dois parâmetros. Se 𝑟 for próximo
de zero, não há uma correlação linear entre os parâmetros, se próximo de -1 os parâmetros
são inversamente proporcionais e se próximo de 1 os parâmetros são diretamente
proporcionais.
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O Tabela 3 apresenta os coeficientes de Pearson calculados para todas combinações
de parâmetros de entrada e resultados. Uma forte correlação foi observada entre o campo
elétrico inicial (Eo) e a temperatura de onset (Tonset) para ambas geometrias de amostra e
modo de aplicação de corrente (-0.98< 𝑟 <-0.97). Uma forte correlação também foi
encontrada entre a densidade de corrente máxima (Jmáx) a temperatura estimada pelo BBR
(TBBR) e a média da potência específica (Pmédia). Esse resultado indica que a temperatura da
amostra no estágio de equilíbrio é regida/controlada pela densidade de corrente configurada
no início do experimento. Esses resultados estão de acordo com os modelos matemáticos
propostos até o momento para a FS (HEWITT; LACEY; TODD, 2015; TODD et al., 2015;
PEREIRA DA SILVA et al., 2016).
No caso das amostras cilíndricas sinterizadas por FS em CC, o coeficiente de Pearson
para a Jmáx relacionada com a TBBR e Pmédia foi menor do que as demais (Tabela 3). Isso pode
ser explicado pela elevada variação de densificação nessas amostras, fator que está
diretamente relacionado com a condutividade do material. Além disso, uma correlação entre
a Jmáx e a %DT foi estabelecida. É esperado que quanto maior a TBBR maior a densificação,
no entanto, as demais condições alcançaram densidades elevadas (dog-bone FS em CA e
CC e cilindro FS em CA) para todo Jmáx utilizado, por isso não foi observado a correlação da
Jmáx e %DT nessas condições. Francis & Raj (2013) observaram usando 3YSZ e uma gama
mais ampla de Jmáx, uma correlação entre Jmáx e %DT (FRANCIS; RAJ, 2013).
Tabela 3 Coeficiente de correlação de Pearson para os diferentes parâmetros de entrada e resultados obtidos
durante e após a FS em modo corrente alternada (CA) e corrente contínua (CC).

CA
CC
CA
CC

Dog-bone Cilíndrico

Geometria Modo Parâmetro elétrico
Eo
Jmáx
Eo
Jmáx
Eo
Jmáx
Eo
Jmáx

Tonset
-0.97
-0.07
-0.99
0.01
-0.97
0.08
-0.98
-0.04

Coeficiente de Pearson (𝒓)
TBBR
Pmédia
Ppico
-0.04
0.08
0.42
0.99
0.97
0.70
-0.33
0.02
-0.03
0.76
0.76
0.58
0.11
0.32
0.67
0.96
0.93
0.62
0.07
0.32
0.38
0.97
0.92
0.88

%DT
-0.59
0.47
-0.56
0.77
-0.42
0.47
-0.33
0.60

Fonte: Própria autoria.

Uma observação interessante dos resultados apresentados na Tabela 2 é que
independentemente do campo elétrico e, consequentemente da temperatura de onset, para
uma mesma densidade de corrente específica, a temperatura da amostra após o FE é
praticamente a mesma. Isso indica que, para uma mesma densidade de corrente, o aumento
na potência média específica decorrente do aumento do campo elétrico contrapesa a redução
da temperatura de onset na eq. (14). Sendo assim, como no estágio de equilíbrio da FS a
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fonte funciona no modo controle de corrente, a potência específica é basicamente controlada
pela densidade de corrente elétrica.
Além da heterogeneidade apresentada na Figura 39, as amostras cilíndricas
sinterizadas em CC apresentaram um comportamento diferente das sinterizadas em CA com
relação à oscilação nas curvas de campo e densidade de corrente. A Figura 41 apresenta as
curvas de campo elétrico para as amostras cilíndricas e dog-bone sinterizadas por FS em CA
e CC com 120 V∙cm-1. Observa-se que as curvas de campo elétrico das amostras cilíndricas
possuem pouca oscilação durante a FS em CA (Figura 41a), sobretudo quando comparadas
com as de FS em CC para densidades de corrente acima de 60 mA∙mm-2 (Figura 41b). Além
disso, uma diferença significativa na magnitude do campo elétrico após o FE (faixas cinzas
na Figura 41) é observada quando comparadas as condições em CA e CC, sugerindo que as
amostras sinterizadas por FS em CC apresentam maior condutividade no estágio de equilíbrio
da FS quando comparadas com as em CA. Todavia, isso também pode ser explicado devido
à contribuições não resistivas na CA, como a reatância capacitiva e indutiva, que contribuem
para dissipação de potência sem causar aquecimento na amostra.
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Figura 41 Comparação das curvas de campo elétrico para as diferentes condições de densidade de corrente:
(a) CA em amostras cilíndricas; (b) CA em amostras dog-bone; (c) CC em amostras cilíndricas; e (d) CC em
amostras dog-bone. Para evitar excessiva sobreposição dos dados, o eixo do tempo foi deslocado para cada
condição.

Fonte: Própria autoria.

Todd et al. (2015) variaram a densidade de corrente máxima durante a FS em CC
usando amostras de 3YSZ (TODD et al., 2015). Nesse trabalho observaram que quanto maior
a densidade de corrente elétrica aplicada, mais caótica ficava a curva de campo elétrico.
Segundo os autores, essas oscilações no campo elétrico ocorrem devido à natureza NTCe da
3YSZ. O fato da 3YSZ ser NTC gera um conflito entre dois efeitos, por um lado a tensão
elétrica precisa aumentar para que se aumente a corrente (primeira lei de Ohm), por outro
lado quanto maior a corrente maior a condutividade do material devido ao efeito Joule e a
natureza NTC do material, o que resultaria em um decréscimo na tensão elétrica. Segundo
os autores, a exaustiva tentativa da fonte elétrica de controlar o equilíbrio entre esses dois
efeitos causa a flutuação observada. Portanto, quanto maior a corrente aplicada maior a
dificuldade em controlar os parâmetros, pois mais abrupta é a variação da condutividade. No
e

Materiais NTC são aqueles que a condutividade aumenta com a temperatura.
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entanto, no trabalho de Todd et al. (2015) apenas condições em CC foram abordadas
experimentalmente (TODD et al., 2015). Sendo assim, o trabalho não explica o porquê que
esse fenômeno não é observado nas amostras sinterizadas em CA.
Uma hipótese não explorada na literatura é que a variação caótica do campo elétrico
em condições de CC com elevadas densidades de corrente se deva à falta de oxigênio
molecular no volume de controle da reação eletroquímica do cátodo. Os eletrodos de platina
são bloqueadores de condução iônica. Sendo assim, reações eletroquímicas reversíveis
ocorrem nas proximidades da interface eletrodo/amostra para que haja o transporte de carga
da amostra para a fonte elétrica. Na reação anódica (reação que ocorre na interface
anodo/eletrólito) dois oxigênios da rede (2𝑂𝑂𝑥 ) saem da estrutura na forma de oxigênio
molecular (𝑂2(𝑔) ), dando lugar a duas vacância de oxigênio (2𝑉𝑂̈) e quatro elétrons (4𝑒 ′ )
capturados pelo anodo. Dessa forma, o ânodo funciona como uma fonte de vacância
carregada. A vacância carregada que atravessa a estrutura de 3YSZ, do ânodo até o cátodo,
devido ao campo elétrico (𝐸⃗ ), no volume de controle do cátodo ocorre a reação eletroquímica
onde o oxigênio molecular se ioniza e preenche as vacâncias de oxigênio fornecendo um par
de elétrons para o cátodo. (CALIMAN et al., 2016). Essas reações são responsáveis pela
transformação da corrente eletrônica, que ocorre da fonte elétrica até os eletrodos, para uma
corrente iônica, que atravessa a amostra. A eq. (15) expressa essas duas reações reversíveis
em notações de Kröger-Vink:
𝐸⃗
1
𝑂𝑂𝑥 ↔ 𝑉𝑂̈ + 2𝑒 ′ + 𝑂2(𝑔)
2

(15)

Quando há falta de oxigênio molecular, ou ainda, quando a cinética da reação
expressa na eq. (15) não é rápida o suficiente para suprir a demanda de elétrons nos
eletrodos, as vacâncias aprisionam elétrons e se descarregam (eq. (16)).
𝑉𝑂̈ +2𝑒 ′ → 𝑉𝑂

(16)

Os elétrons aprisionados na vacância de oxigênio reduzem o estado de oxidação dos
cátions em sua volta, causando uma redução parcial da 3YSZ. Nessas condições, uma
reação ocorre nas regiões próximas ao catodo e se propagam em direção ao anodo (eq. (17)).
𝛿 𝑉𝑂̈ +𝑍𝑟𝑂2 + 2𝛿𝑒 ′ → 𝑍𝑟𝑂2−𝛿 + 𝛿𝑂𝑥

(17)

Se a corrente for mantida por tempo suficiente, a redução parcial se alastra até alcançar
o ânodo, deixando a amostra inteiramente preta e majoritariamente condutora eletrônica,
processo chamado de metalização (ALVAREZ; DONG; CHEN, 2020). Esse fenômeno foi
observado inicialmente por Casselton e Watson (1968) e posteriormente por Janek e Korte
(1999) quando aplicaram campo elétrico em um monocristal de zircônia cúbica isolado do ar
atmosférico. A redução do material resultou em um escurecimento do mesmo, sendo assim
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chamado de efeito “blackening” (CASSELTON, 1974; JANEK; KORTE, 1999). Durante o
resfriamento do forno o material pode sofrer a reação inversa à redução, reoxidando e
voltando a ter suas características originais, e.g., coloração, condutividade iônica, etc.
Uma possível explicação do porquê das amostras cilíndricas sinterizadas em CC
apresentarem heterogeneidade morfológica (Figura 39a) é que na região próxima ao cátodo,
ocorra a reação de redução (blackening). Sendo assim, uma saturação das vacâncias de
oxigênio por íons de O-2 pode ter ocorrido na região do anodo, diminuindo a mobilidade iônica
dessa região. Além disso, durante o “blackening” ocorre a concentração vacâncias na região
do catodo, o que aumenta a mobilidade dos íons e facilita a difusão e por consequência a
sinterização nessa região (KIM et al., 2011). Dessa forma, o blackening justifica a baixa
densificação/retração próxima ao anodo nas amostras cilíndricas sinterizadas por FS em CC.
Isso também explicaria a maior queda do campo elétrico no FE das condições submetidas a
CC (Figura 41c e Figura 41d) quando comparadas com as em CA, pois a condutividade total
da amostra seria maior nas condições de CC. No caso das amostras em CA, isso não ocorre
devido à inversão dos polos dos eletrodos a uma frequência de 1000 Hz. Sendo assim, a
reação catódica e anódica ocorre em ambos eletrodos, evitando o acontecimento do
blackening (BIESUZ et al., 2018). As reações de redução (eq. (16) e (17)) são favorecidas
em amostras mais espessas devido à dificuldade de reoxidação das vacâncias que estão
mais distantes da superfície do material em contato com o ar atmosférico rico em O 2
(ALVAREZ; DONG; CHEN, 2020).
A Figura 42 ilustra as curvas de densidade de corrente e campo elétrico do experimento
de MSFS-R usando CC em uma amostra cilíndrica. Esse experimento foi realizado para
encontrar a densidade de corrente máxima a qual a fonte ainda tinha um controle efetivo do
campo elétrico. Seguindo a tendência dos resultados apresentados na Figura 41d, a fonte
elétrica foi capaz de controlar, de forma eficiente, o campo elétrico até aproximadamente 60
mA∙mm-2 (regime I); após esse limite, um padrão caótico da densidade de corrente e do
campo elétrico foi observado (regime II da Figura 42). A fuga térmica (thermal runaway) é um
ciclo onde ocorre o crescimento sem controle da corrente elétrica em decorrência do aumento
da condutividade do material devido ao aumento de temperatura por efeito Joule. Sendo
assim, controlar a densidade de corrente elétrica aplicada é o mesmo que controlar o
fenômeno de fuga térmica (KUMAR M K et al., 2018). No experimento de MSFS-R CC fica
evidente que mesmo controlando a corrente elétrica, a partir de uma certa densidade de
corrente, o padrão caótico dos parâmetros elétricos se inicia. Essa evidência contradiz os
argumentos apresentados no trabalho de Todd et al. (2015) e corroboram com a hipótese
levantada nesse trabalho a respeito do equilíbrio da cinética das reações eletroquímicas nos
eletrodos e a densidade de corrente elétrica.
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Figura 42 Curvas de campo elétrico (E) e densidade de corrente elétrica (J) de um experimento de MSFS CC
com campo elétrico máximo de 90 V∙cm-1 e densidade de corrente elétrica máxima de 100 mA∙mm-2; Região I:
regime controlado de densidade de corrente; Região II: regime descontrolado de densidade de corrente.

Fonte: Própria autoria.

A Figura 43 apresenta as micrografias de superfície de fratura e polida em três regiões
diferentes (núcleo, superfície plana e superfície radial) das amostras cilíndricas sinterizadas
por FS em CA – 1000 Hz usando 120 V∙cm-1 e diferentes densidade de corrente máxima: 60,
80, 100, 160 e 200 mA∙mm-2). Fica evidente que quanto maior a densidade de corrente
elétrica, maior o tamanho dos grãos. Além disso, amostras sob maior densidade de corrente
elétrica apresentam maior heterogeneidade microestrutural (diferença no tamanho dos grãos
nas diferentes regiões). Nota-se que o núcleo das amostras sempre apresenta um tamanho
de grão maior do que as demais regiões. Entretanto, a diferença aumenta com a densidade
de corrente elétrica.
Carvalho et al. (2018) sugeriram que a não uniformidade na densidade da amostra a
verde, gerada pelos gradientes de pressão decorrentes do processo de conformação, possa
ser um dos fatores que resultam na heterogeneidade microestrutural das amostras
sinterizadas por FS. Essa não uniformidade na densidade da amostra teria como
consequência um gradiente de condutividade elétrica. Sendo assim, o aquecimento Joule
seria maior nas regiões com maior resistividade, fornecendo mais energia para o crescimento
de grãos dessas regiões (CARVALHO; MUCCILLO; MUCCILLO, 2018b). Storion et al. (2020)
reportaram heterogeneidade no tamanho dos grãos em amostras cilíndricas de ZnO,
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conformadas por diversas técnicas, sinterizado em FS com CA (STORION et al., 2020). Os
resultados corroboram com a hipótese sugerida por Carvalho et al. (2018).
Figura 43 Micrografias de superfície de fratura e polida de três regiões (núcleo, superfície radial e plana) de
amostras cilíndricas sinterizadas em FS – CA com 120 V∙cm-1 em diferentes densidades de corrente e
sinterizada convencionalmente.

Fonte: Própria autoria.
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Todavia, os resultados observados no presente trabalho, sugerem que a magnitude
da densidade de corrente esteja relacionada com a heterogeneidade microestrutural (Figura
43). A partir dos coeficientes de correlação linear apresentado no Tabela 3, sabe-se que há
uma forte correlação entre a densidade de corrente e a temperatura no estágio de equilíbrio
da FS. Sendo assim, uma explicação razoável para a heterogeneidade no tamanho dos grãos
entre as regiões (Figura 43), baseia-se na hipótese que, durante a FS, as superfícies das
amostras são mais frias do que seu núcleo. Em outras palavras, existe um gradiente térmico
entre a superfície e o centro das amostras, devido à maior facilidade de perder calor na
superfície por radiação.
Modelos matemáticos da FS partem do princípio de que há um equilíbrio entre o
aquecimento Joule e a dissipação de calor por radiação. Entretanto, nos modelos até então
apresentados, a temperatura é considerada como única e homogênea para toda amostra, ou
seja, não é levado em consideração o gradiente térmico (HEWITT; LACEY; TODD, 2015;
TODD et al., 2015). No entanto, o calor gerado no núcleo da amostra deve vencer a barreira
térmica de condução (espessura da amostra) até que alcance a sua superfície, onde o calor
é trocado com o ambiente por radiação. Dessa forma, a superfície dissipa o calor com mais
facilidade do que o núcleo, o que gera um gradiente de temperatura na amostra. Sugere-se
que esse gradiente de temperatura dê origem ao gradiente de tamanho de grãos observados
na Figura 43. O gradiente de temperatura já foi medido para amostras de 3YSZ com
espessura de 0,65 mm, sinterizadas via FS em CC com uma densidade de potência de ~1000
mW∙mm-3, nessas condições a temperatura variou ~100°C ao longo da sua espessura
(LEBRUN et al., 2016). Ressalta-se que quanto maior a espessura da amostra maior a
diferença entre a temperatura do núcleo e da superfície. Sendo assim, um gradiente térmico
muito maior é esperado para as amostras cilíndricas com 6 mm de diâmetro.
Para evitar o gradiente de temperatura no interior da amostra, pode-se trabalhar em
um estado quase adiabático, o que significa realizar a FS em curto período de tempo (STEIL
et al., 2013b). Outra maneira para evitar o gradiente é utilizar amostras com pequena
espessura, o que favorece a troca de calor por condução do centro com a superfície
aumentando a sua homogeneidade térmica. Por exemplo, as amostras em formato dog-bone,
bem menos espessas do que as cilíndricas, sinterizadas em FS com CC usando um campo
elétrico de 60 V∙cm-1 e densidades de corrente de 60, 100 e 200 mA∙mm-2 não apresentaram
heterogeneidade microestrutural, conforme apresentado na Figura 44.
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Figura 44 Micrografias de fratura das regiões do núcleo e superfície das amostras de 3YSZ em formato dogbone sinterizadas via FS em CC com campo elétrico de 60 V∙cm-1 e densidades de corrente de 60, 100 e 200
mA∙mm-2.

Fonte: Própria autoria.

Além da heterogeneidade no tamanho de grãos, as amostras cilíndricas sinterizadas
em FS com CA, usando densidades de corrente acima 130 mA∙mm-2 apresentaram cavidades
nos grãos da região do núcleo (Figura 43). A Figura 45 apresenta as micrografias de
superfície de fratura evidenciando a cavitação encontrada no núcleo de amostras dog-bone
e cilíndricas sinterizadas em FS usando CA com campo elétrico de 120 V∙cm-1 e densidade
de corrente de 200 mA∙mm-2. Tanto nas amostras dog-bone quanto nas cilíndricas foi
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observado a presença de cavitação. Todavia, fica evidente que nas amostras mais espessas
(cilíndricas), o fenômeno foi intensificado consideravelmente.
Figura 45 Micrografias de fratura da região do núcleo das amostras dog-bone (a); e cilíndricas (b). As amostras
foram sinterizadas por FS em CA com campo elétrico de 120 V∙cm-1 e densidade de corrente de 200 mA∙mm-2.

Fonte: Própria autoria.

A análise microestrutural das amostras com cavitação mostrou que os grãos da região
do núcleo são demasiadamente maiores do que nas regiões onde não foram observadas as
cavidades, o que indica que essas cavidades não são poros que se isolaram no processo de
sinterização. Dong e Chen (2018), reportaram cavidades no contorno dos grãos de amostras
de 8YSZ após aplicação de campo elétrico e densidade de corrente de 100 mA∙mm-2 por 4
horas. Eles sugeriram que a cavitação é formada devido à reação de redução eletroquímica
(eq. (16) e (17)). Ainda que de forma especulativa, Dong & Chen (2018) afirmam que as
vacâncias geradas no processo de redução se condensam formando vacâncias de oxigênio
‘supersaturadas’ (DONG; CHEN, 2018a). A condensação/agrupamento dessas vacâncias é
acompanhada por uma reorganização dos cátions da estrutura, empurrando as vacâncias de
oxigênio para o contorno de grão. Em um estudo usando 3YSZ, M’Peko, Francis e Raj (2013),
compararam a concentração de vacâncias de oxigênio na região do contorno de grão de
amostras sinterizadas por FS e convencionalmente. Eles reportaram um aumento de 49% na
concentração de vacâncias de oxigênio na região do contorno dos grãos das amostras
sinterizadas por FS, o que corrobora com a explicação sobre o fenômeno de cavitação dada
anteriormente (M’PEKO; FRANCIS; RAJ, 2013). A reorganização dos cátions (movimentação
da Zr3+ e Zr4+) da estrutura da 3YSZ para que ocorra a cavitação, pode acelerar o processo
de sinterização, o que também justificaria o crescimento de grãos acelerados na região do
núcleo reportados para as amostras cilíndricas (Figura 43)
Na Figura 46 estão apresentadas as micrografias de três regiões (eletrodo superior –
anodo para as CC, núcleo e eletrodo inferior – catodo para as CC) das amostras cilíndricas
de 3YSZ sinterizadas via FS usando CC e CA com campo elétrico de 120 V∙cm-1 e densidade
de corrente de 100 mA∙mm-2. Note-se que a heterogeneidade da microestrutura da amostra
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sinterizada em CC (Figura 46a, c, e) é muito mais evidente do que a da amostra sinterizada
em CA (Figura 46b, d, f). Além disso, a heterogeneidade da amostra CC diferenciou-se das
sinterizadas por CA, pois não foi o núcleo que apresentou maior tamanho de grãos. O lado
mais próximo ao eletrodo negativo, Figura 46e, teve tamanho de grão muito superior aos das
demais regiões. Esse comportamento não pode ser explicado apenas pelo modelo de efeito
Joule, pois o núcleo não foi a região com maior tamanho de grãos. Kim et al. (2011) e Dong
e Chen (2017a) observaram esse mesmo comportamento para a 8YSZ e a 3YSZ,
respectivamente. Kim et al. (2011) reportou grãos próximos ao catodo até 100x maiores do
que aqueles próximos ao anodo. Eles sugeriram que esse comportamento fosse efeito de
uma saturação das vacâncias de oxigênio por íons de O-2 na região do anodo, diminuindo a
mobilidade e por consequência a condutividade nessa região. Por outro lado, concentrando
vacâncias no catodo, aumentando a mobilidade dos íons e facilitando a difusão (KIM et al.,
2011).
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Figura 46 Micrografia de superfície de fratura das amostras cilíndricas sinterizadas via FS em CC (a, c, e) e CA
(b, d, f) com campo elétrico de 120 V∙cm-1 e densidade de corrente de 100 mA∙mm-2 das regiões: (a, b) próximo
ao eletrodo superior (anodo); (c, d) núcleo; (e, f) próximo ao eletrodo inferior (catodo).

Fonte: Própria autoria.
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6.4.3

Multi-Step Flash Sintering – MSFS
As amostras cilíndricas sinterizadas em MSFS-R (FS com rampa de controle de

corrente) e MSFS-L (FS com diversos patamares de corrente) em modo CA tiveram
densidades aparentes próximas as sinterizadas via FS convencional, respectivamente 91,32
± 0,08% e 95,79 ± 0,13%. No MSFS-L, a densidade de corrente elétrica máxima utilizada foi
de 200 mA∙mm-2, enquanto que no MSFS-R foi de 100 mA∙mm-2. A maior magnitude na
densidade de corrente da MSFS-L deve justificar sua melhor densificação (95,79 %) quando
comparada com a MSFS-R.
A Figura 47 apresenta as curvas de retração linear específica (dL∙L0-1), campo elétrico
(E), densidade de corrente (J) e potência específica (P) das amostras cilíndricas sinterizadas
nas condições de MSFS-R, MSFS-L e FS usando CA, 120 V∙cm-1 e 100 mA∙mm-2.
O experimento de MSFS-L é uma variação das técnica de Two-Step Flash Sintering
(TSFS) e Double Flash Sintering (DFS) propostas por Nie et al. (2017) e Steil et al. (2013),
respectivamente (STEIL et al., 2013a; NIE et al., 2017). Esse experimento foi executado para
observar a influência da densidade de corrente elétrica na retração linear específica da
amostra. Note que os patamares de retração linear ocorrem no momento em que são
aplicados os patamares de densidade de corrente (Figura 47b e h). Evidenciando a
interdependência destes parâmetros. O mesmo pode ser constatado quando se analisa as
curvas de retração linear específica da amostras de MSFS-R comparando-a com a da FS.
Fica evidente que quando aplicada a rampa de densidade de corrente a retração linear é
ocorre de forma menos abrupta do que a da FS convencional.
Lavagnini et al. (2020) estudaram a técnica de MSFS aplicada à 3YSZ, usando
diversas inclinações de rampa de densidade de corrente elétrica. A evolução microestrutural
foi analisada criteriosamente, evidenciando que quanto mais lenta a rampa de densidade de
corrente elétrica mais homogênea a microestrutura das amostras.
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Figura 47 Curvas de retração linear (dL∙Lo-1), Campo elétrico (E), densidade de corrente (J) e potência
específica (P) para as condições: MSFS-R (a, d, g, j); MSFS-L (b, e, h, k) e FS (c, f, i, l).

Fonte: Própria autoria.

O controle das rampas de densidade de corrente só foi possível a partir do software
de controle e supervisão com comando rápido (taxa de resposta de até 60 ms) apresentado
no capítulo 5. Com controle da densificação in situ a partir das rampas de densidade de
corrente é possível usar a MSFS em aplicações industriais. Outra vantagem inerente à técnica
de MSFS é a redução do pico de potência gerado no FE. Lavagnini et al. (2020) mostraram
que o pico de potência pode ocasionar na formação de hot-spots (zonas quentes)
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indesejáveis que formam um caminho preferencial para passagem de corrente elétrica,
deixando a microestrutura heterogênea. Além disso, a influência da inclinação das rampas
de densidade de corrente no gradiente térmico da amostra durante o FE é um novo parâmetro
a ser estudado. De uma forma preliminar, os resultados aqui explorados corroboram com o
estudo de Lavagnini et al. (2020) que reportam que as amostras sinterizadas por MSFS
tiveram maior homogeneidade microestrutural quando comparadas com as sinterizadas por
FS convencional (Figura 48).
Figura 48 Micrografias da superfície de fratura em duas diferentes regiões da amostra cilíndrica de 3YSZ
sinterizadas por MSFS – R; Região I – superfície plana superior próxima ao eletrodo; Região II – região do
núcleo (centro radial e longitudinal da amostra).

Fonte: Própria autoria.

6.5

Conclusão
Aqui foi reportado resultados de FS e MSFS que validam o funcionamento do aparato

experimental proposto no capítulo 5 na execução dessas técnicas. A 3YSZ foi sinterizada
usando FS em CA e CC, variando a densidade de corrente, campo elétrico e geometria das
amostras. Para todas as condições estudadas a densificação ocorreu em temperaturas de
forno inferiores a 1000°C. Heterogeneidade na microestrutura foram observadas nas
amostras cilíndricas sinterizadas em CA e CC. Para as amostras em CA uma discussão a
respeito dessa heterogeneidade foi apresentada considerando o gradiente térmico devido à
cinética de troca de calor por radiação e a dissipação de calor por efeito Joule. Para as
amostras em CC, a heterogeneidade microestrutural foi originada das reações eletroquímicas
que acarretam em uma não uniformidade na concentração de vacâncias de oxigênio. Uma
correlação foi estabelecida entre os parâmetros campo elétrico e temperatura de onset do
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FE; e densidade de corrente e temperatura da amostra durante o estágio III da FS (estágio
de controle de corrente).
A densidade de corrente elétrica foi controlada em tempo real a partir do software de
controle e supervisão apresentado no capítulo anterior. Isso permitiu a aplicação de uma nova
variação da técnica de FS, aqui chamada de MSFS. Nos experimentos de MSFS os picos de
potência que podem favorecer o crescimento de grãos foram evitados. Uma análise preliminar
da microestrutura das amostras submetidas a MSFS revelaram que essa técnica pode reduzir
a heterogeneidade inerente a técnica de FS.
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CAPÍTULO 7: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TAMANHO DA AMOSTRA NA
MICROESTRUTURA E NA TEMPERATURA DE ONSET DO EVENTO FLASH
7.1

Introdução
Desde que reportada pela primeira vez (COLOGNA; RASHKOVA; RAJ, 2010) a FS

tem ganhado atenção da comunidade científica devido seus benefícios quando comparada
com a sinterização convencional. Usando essa técnica, o tempo de sinterização reduz
tipicamente três ordens de magnitude, mudando de horas, na sinterização convencional, para
apenas alguns segundos na FS. A temperatura do forno requerida para a sinterização dos
materiais também cai significativamente quando comparada com a da sinterização
convencional, por exemplo, 3YSZ foi sinterizada à 850°C (COLOGNA; RASHKOVA; RAJ,
2010), 8YSZ à 390°C (DOWNS; SGLAVO, 2013) e MnCo2O4 à 120°C (GAUR; SGLAVO,
2014). De maneira ainda mais notável, ZnO (NIE et al., 2018; WANG et al., 2020a) e a UO2
(RAFTERY et al., 2017) foram sinterizadas por FS na temperatura ambiente. Reduzir o tempo
e a temperatura do processo de sinterização acarreta numa redução do consumo energético,
além disso a redução da temperatura do forno permite o uso de um equipamento menos
robusto e de menor custo.
Apesar das vantagens, a FS ainda apresenta alguns desafios que a torna uma técnica
de difícil aplicação em escala industrial. Um destes desafios é a heterogeneidade
microestrutural presente nas amostras sinterizadas por FS. Diversos autores já reportaram
esse problema (STEIL et al., 2013b; DONG; WANG; CHEN, 2017; CARVALHO; MUCCILLO;
MUCCILLO, 2018b; CAMPOS et al., 2019; R. LAVAGNINI et al., 2020b). Por exemplo, Dong,
Wang e Chen (DONG; WANG; CHEN, 2017) foram os primeiros a reportar heterogeneidade
no tamanho de grãos da 3YSZ (em formato dog-bone) sinterizada por FS. Eles observaram
grãos 50 vezes maiores nas proximidades do catodo, quando comparado com os grãos nas
proximidades do anodo. Eles também reportaram uma transição abrupta no tamanho de
grãos. Essa transição ocorreu em uma distância de aproximadamente 2/3 da amostra
(considerando o catodo como ponto inicial e o anodo como ponto final) (DONG; WANG;
CHEN, 2017). Campos et al. (2019) reportaram uma diferença significativa entre o tamanho
dos grãos nas proximidades do catodo e do anodo em amostras cilíndricas de 3YSZ
sinterizadas utilizando campo elétrico DC. Entretanto, para as mesmas condições de
parâmetros elétricos reportadas por Campos e colaboradores, nenhuma heterogeneidade
microestrutural foi verificada em amostras no formato dog-bone da 3YSZ (COLOGNA;
RASHKOVA; RAJ, 2010; KUMAR M K et al., 2018). Essa discrepância entre os resultados
das amostras cilíndricas e no formato dog-bone, indica que a geometria da amostra e dos
eletrodos podem influenciar na heterogeneidade do tamanho de grãos.
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7.2

Objetivo
O objetivo do trabalho apresentado nesse capítulo foi investigar o efeito da altura em

amostras cilíndricas de 3YSZ sinterizadas por FS, nas características microestruturais e na
temperatura de onset do FE. Além disso, propor um modelo matemático que prediz a
temperatura de onset dada a altura da amostra.
7.3

Material e métodos
Pó comercial de 3YSZ, foi preparado seguindo metodologia apresentada no capítulo

6 (CAMPOS et al., 2019). As amostras foram conformadas em formato cilíndrico de 6 mm de
diâmetro e de 2, 4, 6, 8 e 10 mm de altura, usando prensagem uniaxial (pressão de 70 MPa)
seguida de prensagem isostática a frio sob uma pressão de 200 MPa. As amostras foram
conformadas em triplicata para cada tamanho.
Para eliminação dos materiais orgânicos adicionados durante o processamento, as
amostras a verde foram calcinadas a 600°C por 1 h, utilizando uma taxa de aquecimento de
5°C∙min-1. Após calcinação, as amostras foram sinterizadas pela técnica de FS no
equipamento descrito no capítulo 5 (CAMPOS et al., 2019). Os parâmetros da FS usados
foram: taxa de aquecimento do forno de 20°C∙min-1; densidade de corrente máxima de 100
mA∙mm-2 (valor em RMS); campo elétrico máximo de 90 V∙cm-1 (RMS) em corrente alternada
(CA) com formato de onda senoidal e frequência de 1 kHz. O campo elétrico foi aplicado a
partir de dois eletrodos de platina em formato de disco que se apoiavam nas duas
extremidades planas do cilindro. Os discos foram polidos antes de todas as sinterizações.
Uma pressão uniaxial de 0.2 MPa foi aplicada para garantir o contato entre a amostra e os
eletrodos. A fonte elétrica era ligada desde o início do aquecimento do forno (constant heating
rate) e então desligada após 60 segundos do FE (momento no qual a densidade de corrente
alcançava o valor máximo pré-estipulado de 100 mA∙mm-2).
Após a sinterização, as densidades das amostras foram medidas utilizando o princípio
de Arquimedes. Os parâmetros elétricos e a retração das amostras foram medidos in situ
durante a FS.
A caracterização microestrutural foi realizada utilizando um microscópio eletrônico de
varredura. Para isso, após a sinterização, as amostras foram cortadas longitudinalmente em
seu eixo radial e então polidas na superfície cortada. Um ataque térmico à 1350°C por 10 min
(taxa de 10°C∙min-1), foi utilizado para evidenciar o contorno dos grãos. Três regiões da
superfície polida foram analisadas para cada amostra: (1) região próxima (10 – 20 µm de
distância) da superfície plana do cilindro (superfície plana); (2) região nas proximidades (10
– 20 µm de distância) da superfície radial do plano de corte (superfície radial); (3) região
central do eixo de simetria do cilindro (núcleo).
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O tamanho dos grãos em cada região analisada foi medido utilizando o software
ImageJ (National Institute of Health). O valor médio da distribuição do tamanho dos grãos de
cada região foi comparado entre si para cada uma das amostras de diferentes alturas. O teste
de Tukey com significância de 5% foi utilizado. Pelo menos 200 grãos/região/amostra foram
medidos.
7.4

Resultados e discussão
A Figura 49a ilustra a variação da densidade aparente das amostras em relação a

suas alturas, vale ressaltar que antes da sinterização as amostras tinham densidade relativa
de 49% ± 2%. A Figura 49b ilustra a temperatura de onset do FE obtida experimentalmente
e calculada pelo modelo aqui proposto. Foi considerado como início do FE o momento em
que a densidade de corrente elétrica alcançou 20 mA∙mm-2 (20% do valor máximo préestipulado). Foi observado que a altura das amostras teve uma influência significativa na
temperatura de onset do FE, mesmo usando a mesma magnitude de campo elétrico para
todas as amostras (90 V∙cm-1). Quando comparadas as amostras com altura de 2 mm e as
de 10 mm as médias da temperatura de onset caíram de 1172 para 875°C. Além disso, a
densidade aparente relativa das amostras também apresentou uma tendência de decréscimo
quando se aumentou a altura.
Bichaud et al. (2015) observaram um comportamento similar ao apresentado na
Figura 49b quando variaram a altura de amostras cilíndricas do compósito alumina/zircônia.
Todavia, ao invés de avaliar a temperatura de onset em função das alturas das amostras, foi
analisado o tempo de incubação para experimentos isotérmicos (BICHAUD et al., 2015).
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Figura 49 Densidade aparente relativa em função da variação das alturas das amostras (a); e variação da
temperatura de onset do FE em relação à altura das amostras, dados experimentais e modelados (b).
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Fonte: Própria autoria.

Tendo em vista que o mesmo campo elétrico foi utilizado para todas as amostras, em
um primeiro momento, era esperado que a temperatura de onset da FS fosse igual para todas
as condições estudadas nesse capítulo (COLOGNA; RASHKOVA; RAJ, 2010; FRANCIS;
RAJ, 2013; DONG; CHEN, 2018a; CAMPOS et al., 2019). Sendo assim, a partir destes
resultados, sugere-se um efeito da altura das amostras na ignição do ciclo de fuga térmica
(“thermal runaway”). Considerando os modelos de thermal runaway já reportados (DONG;
CHEN, 2015a; HEWITT; LACEY; TODD, 2015; TODD et al., 2015; PEREIRA DA SILVA et
al., 2016), a temperatura da amostra é determinada pelo balanço energético entre a potência
dissipada e as perdas de calor para o ambiente por condução, convecção e radiação,
conforme descritos na eq. (18):
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𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙

𝑑𝑇
= 𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 − 𝐿(𝑇)
𝑑𝑡

(18)

Onde 𝜌 é a densidade do material, 𝐶𝑝 é a capacidade térmica, 𝑉 o volume, 𝑇 a
temperatura da amostra, 𝑡 é o tempo, 𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 é a potência dissipada por efeito Joule e 𝐿(𝑇) é
a função que representa as perdas de calor para o ambiente.
Utilizando a abordagem desenvolvida por Pereira da Silva et al. (2016), um fator
coeficiente de convecção efetivo ( ℎ𝑒𝑓𝑓 ) é usado para agrupar todas as diferentes
contribuições de perdas de calor para o ambiente (condução, convecção e radiação),
facilitando a solução analítica da equação:
2

𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙

𝑄
𝑅𝑔 ∙𝑇

𝑑𝑇 𝐸 ∙ 𝑒
=
𝑑𝑡
𝜎0

− ℎ𝑒𝑓𝑓 ∙

𝐴𝑇
𝐴𝐸
∙ (𝑇 − 𝑇0 ) − 4𝑘 ∙
∙ (𝑇 − 𝑇0 )
𝑉
ℎ𝑉

(19)

Na equação acima 𝐴 𝑇 é a área de superfície da amostra, 𝐸 é o campo elétrico, 𝑘 a
condutividade térmica do eletrodo, 𝐴𝐸 é a área de contato entre o eletrodo e a amostra, 𝜎0 é
o fator pré-exponencial da condutividade, 𝑄 é a energia de ativação, 𝑅𝑔 é a constante ideal
dos gases, ℎ é a altura da amostra e 𝑇0 é a temperatura do forno.
Considerando que utilizou-se frequência de 1 kHz e que a 3YSZ tem uma
permissividade relativa igual a 35 (THOMPSON; DICKINS; THORP, 1992), a contribuição da
capacitância da amostra na potência total fornecida pela fonte elétrica é desprezível quando
comparada com a contribuição da resistividade. Carvalho et al. (2018a) (CARVALHO;
MUCCILLO; MUCCILLO, 2018a) reportaram retração similar entre amostras de 3YSZ
sinterizadas por FS usando campo CA (1 kHz) e CC (corrente contínua). Sendo assim, com
a finalidade de simplificar a solução analítica não foram considerados os efeitos da
capacitância da amostra na potência dissipada.
As condições para o ciclo de fuga térmica são satisfeitas quando uma transição
abrupta ocorre nas dobras da superfície de equilíbrio definidas quando

𝑑𝑇
𝑑𝑡

= 0 – mais detalhes

em Pereira da Silva et al. (2016). A partir da derivação implícita da função de temperatura na
eq. (19) quando

𝑑𝑇
𝑑𝑡

= 0 e retornando para eq. (18), é possível determinar a temperatura crítica

do forno para que ocorra o ciclo de fuga térmica em função dos parâmetros do
processamento, conforme apresentado na eq.(20).

117

𝑇0 ≥ −

−1 𝜎0 𝑄
4𝑘𝐴𝐸
1 + 2𝑊 [ 2𝐸 √𝑉𝑅
(ℎ𝑒𝑓𝑓 𝐴𝑇 +
)]
ℎ
𝑔

𝑄
𝑅𝑔

(20)

2

{

−1 𝜎0 𝑄
4𝑘𝐴𝐸
4𝑊 [ 2𝐸 √𝑉𝑅
(ℎ𝑒𝑓𝑓 𝐴𝑇 +
)]
ℎ
𝑔

}

Na eq. (20) 𝑊 é a função LambertW.
O aumento da altura das amostras não altera a razão

𝐴𝑇
𝑉

. Assim sendo, o termo que

representa as perdas por radiação e convecção na eq. (20) não altera com a variação da
altura das amostras. Por outro lado, quão menor é a amostra, maior a razão

𝐴𝐸
𝑉

e maior as

perdas de calor pelo mecanismo de condução. Sendo assim, o modelo descreve o porquê do
aumento da temperatura de onset do FE com a redução da altura das amostras (Figura 49b).
Uma evidência mais prática de que os eletrodos estão “retirando calor” da amostra é o
tamanho de grãos médios que diminuem com a altura das amostras, apresentados na Figura
50 e na Tabela 4.
A Figura 50 apresenta os resultados da análise microestrutural realizada nas três
regiões diferentes da amostra (núcleo, superfície radial e superfície plana). Fica evidente que
quanto menor a altura da amostra, menor o tamanho dos grãos. Além disso, as amostras
mais altas apresentaram heterogeneidade no tamanho de grãos entre as regiões (grãos
maiores foram observados na região do núcleo da amostra). Foi observado também o
fenômeno de cavitação (DONG; CHEN, 2018a) para amostras com alturas maiores que 6
mm, o que pode justificar o decréscimo de densidade aparente nas amostras mais altas
(Figura 49a).
A diferença do tamanho dos grãos nas regiões do núcleo e das superfícies (Figura 50
e Tabela 4) podem ser explicadas pela cinética de perdas de calor por condução (próximas a
região plana do eletrodo) e por radiação (próxima a superfície radial do cilindro). Como o
núcleo tem maior dificuldade para dissipar o calor gerado por efeito Joule, estima-se que essa
região tenha alcançado temperaturas mais elevadas. Esse comportamento do tipo “casca”
(“shell”) é mais comum em amostras maiores e mais espessas devido à maior distância entre
a região do núcleo e as superfícies onde ocorrem trocas de calor (STEIL et al., 2013b;
CARVALHO; MUCCILLO; MUCCILLO, 2018a; CAMPOS et al., 2019; R. LAVAGNINI et al.,
2020b).
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Figura 50 Micrografias de superfície polida das regiões do núcleo, superfície radial e superfície plana das
amostras com altura (h) de 2, 4, 6, 8 e 10 mm; A escala das micrografias da região do núcleo para as amostras
de h= 10 é diferente das demais.

Fonte: Própria autoria.

A Tabela 4 apresenta os tamanhos médios de grãos para cada amostra e cada região
estudada. A partir da comparação das médias pelo teste de Tukey, conclui-se que gradientes
no tamanho de grãos foram observados para as amostras com altura de 8 e 10 mm. Por
exemplo, os núcleos das amostras com altura de 10 mm tiveram média do tamanho de grãos
3x maior do que a média das demais regiões.
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Tabela 4 Média dos tamanhos de grãos das regiões do núcleo, superfície plana e superfície radial das amostras
com altura de 2, 4, 6, 8, 10 mm; Teste de Tukey considerando uma significância de 5%, onde “=” simboliza que
não há diferença significativa e “≠” simboliza que há diferença significativa.

Média de tamanho de grãos (µm)
Altura das
amostras (mm)

Tukey (5%)

Superfície
plana

Superfície
radial

Núcleo

0,19 ± 0,02

0,21 ± 0,02

=

4

0,17 ± 0,01
0,27 ± 0,08

0,23 ± 0,04

0,53 ± 0,03

=

6

0,41 ± 0,06

0,45 ± 0,02

0,66 ± 0,02

=

8

0,76 ± 0,03

0,80 ± 0,06

1,22 ± 0,05

10

0,79 ± 0,08

0,83 ± 0,06

2,43 ± 0,07

≠
≠

2

Fonte: Própria autoria.

A Figura 52 apresenta as micrografias da superfície de fratura das amostras com
altura de 10 e 8 mm, Figura 51a e b, respectivamente. O gradiente do tamanho de grãos
observado nessas micrografias é gradual, ou seja, não há uma transição abrupta do tamanho
dos grãos. Dong e Chen (2018b) reportaram um gradiente no tamanho de grãos na 8YSZ
com transição abrupta, após 10 h sobre efeito da densidade de corrente de 500 mA∙mm-2
(CC). A transição abrupta ocorreu tipicamente na metade do caminho entre o catodo e o
anodo. Isso foi explicado pela forte correlação entre os potenciais químicos e o crescimento
de grãos (DONG; CHEN, 2018b). Essa transição abrupta não foi observada nas micrografias
apresentadas na Figura 51, pois foi aplicado campo elétrico em modo CA, dessa forma os
polos dos eletrodos alternam em uma frequência de 1 kHz, não permitindo que ocorra a
transição abrupta do potencial químico entre as regiões. O gradiente aqui observado está
relacionado com o gradiente térmico que ocorre devido à heterogeneidade da difusão do calor
entre as diferentes regiões estudadas.
Figura 51 Micrografias da superfície de fratura: a) amostra de 10 mm de altura; b) amostra com 8 mm de altura;
a linha pontilhada representa a direção do campo elétrico CA aplicado.

Fonte: Própria autoria.
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A Figura 52 apresenta as curvas obtidas durante a FS. A Figura 52a apresenta o
comportamento do campo elétrico durante os experimentos de FS para as amostras com
diferentes alturas. Quanto maior a altura da amostra, maior a queda do campo elétrico após
a transição para controle de corrente (terceiro estágio da FS). Isso pode ser atribuído a
concentração de corrente no núcleo das amostras mais altas, que podem tanto explicar a
maior queda no campo elétrico no estágio III, quanto sua maior heterogeneidade no tamanho
de grãos. Como foi atribuído aqui um gradiente térmico nas amostras maiores, também se
deve atribuir um gradiente da condutividade elétrica para essas amostras. A Figura 52b
apresenta o crescimento da densidade de corrente durante o FS para as diferentes alturas.
Pode-se observar que quanto maior a altura das amostras, mais abrupto o crescimento da
densidade de corrente elétrica no FE. Esse comportamento corrobora com o modelo de
bifurcação proposto por Pereira da Silva et al. (2016). A Figura 52c apresenta o
comportamento da densidade de potência durante o FS, que se mostrou ser maior para
amostras menores. Também é possível associar a formação de picos de potência com o quão
abrupto a transição do estágio II para o estágio III da FS. Esses resultados também
corroboram com o modelo de bifurcação proposto por Pereira da Silva et al. (2016).
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Figura 52 Curvas obtidas durante a FS: (a) campo elétrico - E; (b) densidade de corrente - J; e (c) densidade de
potência - P das amostras com diferentes alturas.
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Fonte: Própria autoria.

A energia elétrica aplicada pela fonte (Ʃ) foi calculada para cada condição estudada
a partir da integração das curvas de densidade de potência no tempo. A energia de cada
condição foi calculada durante o estágio II e III do FS: Ʃ2mm= 215,21 J∙mm-3, Ʃ4mm= 53,39
J∙mm-3, Ʃ6mm= 40,94 J∙mm-3, Ʃ8mm= 30,40 J∙mm-3, Ʃ10mm= 28,74 J∙mm-3. Observa-se que
quanto maior a amostra menor a Ʃ. Isso ocorre porque amostras menores apresentaram um
crescimento suave da corrente elétrica. A influência dos parâmetros geométricos, como a
altura das amostras, no crescimento abrupto da densidade de corrente está de acordo com o
critério de bifurcação dinâmico proposto (PEREIRA DA SILVA et al., 2016).
7.5

Conclusão
Há uma influência significativa da altura das amostras cilíndricas na temperatura de

onset do FE, na densidade aparente e na microestrutura das amostras sinterizadas. Sugere-
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se que essa influência se deva a duas possíveis razões, ou uma combinação delas: (1) a
altura da amostra é um parâmetro importante na determinação da temperatura do ciclo de
fuga térmico e por consequência do FE; e (2) o gradiente térmico e consequentemente o
gradiente de condutividade elétrica são responsáveis pelos comportamentos reportados.
Conclui-se que amostras com diferentes alturas podem apresentar diferentes
resultados mesmo quando usado as mesmas condições de FS. Portanto, as características
geométricas devem ser levadas em consideração quando se deseja comparar os resultados
obtidos pela FS, ou ainda quando se deseja utilizar a FS em escala industrial.
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CAPÍTULO 8: DRX IN SITU DURANTE A FS E A MSFS
8.1

Introdução
A sinterização convencional de materiais cerâmicos é um processo de alto consumo

e baixa eficiência energética. Isso porque boa parte do calor ‘gerado’ nos fornos não é
aproveitado pelo material. Fornos robustos com sistemas de aquecimento e isolamento
térmico complexos são utilizados para alcançar temperaturas elevadas necessárias para
sinterização das cerâmicas (em alguns casos na ordem de 2000°C). Recentemente uma
técnica de sinterização não convencional conhecida como FS se destacou por promover
rápida densificação do material com uma redução substancial da temperatura necessária no
ambiente de sinterização de uma ampla gama de cerâmicas (COLOGNA; RASHKOVA; RAJ,
2010; YU et al., 2017). Em alguns casos não é necessário se quer um equipamento de
aquecimento externo, como um forno por exemplo (RAFTERY et al., 2017; NIE et al., 2018).
No entanto, é equivocado dizer que a FS reduz a temperatura de sinterização de um material.
Existe um consenso na literatura que durante a FS o material é aquecido pelo efeito Joule
(RAJ, 2012; TODD et al., 2015; BIESUZ; SGLAVO, 2019a) e, portanto, alcança temperaturas
elevadas durante a sinterização. Esse aquecimento ocorre em taxas elevadíssimas na ordem
de 104°C∙s-1 (GRASSO et al., 2011; R. LAVAGNINI et al., 2020b).
Medir a temperatura precisa da amostra durante a FS é um dos principais desafios
dessa técnica. Conhecer os valores reais da temperatura possibilitaria uma discussão mais
bem fundamentada dos mecanismos que envolvem a FS, assunto ainda em debate na
literatura. A utilização do pirômetro para medição da temperatura da amostra durante a FS é
bastante comum (FRANCIS; RAJ, 2012; GAUR; SGLAVO, 2014; YOSHIDA et al., 2014,
2016). Entretanto, conhecer a emissividade do material é fundamental para esse método.
Além disso, a emissividade pode variar com a densidade do material o que dificulta a medição
durante a sinterização.
Raj (2012) propôs uma forma de estimar a temperatura no estágio de equilíbrio da FS,
após a estabilização do campo e da corrente elétrica (modelo de radiação do corpo negro –
BBR). Para isso, ele considerou o equilíbrio de energia no tempo (equilíbrio dinâmico de
potência) entre o calor ‘fornecido’ pelo efeito Joule e o calor ‘perdido’ por trocas térmicas com
o ambiente do forno, mais frio do que a amostra durante e após o FE. Para simplificação das
equações, considerou que a amostra troca calor com o forno majoritariamente por radiação.
Kumar et al. (2018) propuseram uma adaptação deste modelo para poder aplicá-lo na técnica
de FS com controle de rampa de corrente (técnica similar ao apresentado no capítulo 6 como
MSFS-R), nessa adaptação (BBR modificado) pode-se estimar a temperatura durante o
crescimento da densidade de corrente elétrica (KUMAR M K et al., 2018).
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Todavia, a assumir que as trocas de calor entre o forno e a amostra são feitas
majoritariamente por radiação só é verdade quando ∆𝑇 (diferença entre a temperatura do
forno e da amostra) é grande, ou seja, quando

∆𝑇
𝑇𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

≪ 1. Além disso, considerar a potência

medida em um sistema de dois pontos (medição direta com voltímetro) como a potência
efetivamente dissipada pela amostra pode fornecer dados equivocados. Em um experimento
FS usando a medida de quatro pontos (método apropriado para eliminar a influência da queda
de tensão nos contatos) Yoshida, Falco e Todd (2018) mostraram que a resistência de contato
entre eletrodo e amostra é considerável e que dissipa uma quantidade significativa da
potência (YOSHIDA; FALCO; TODD, 2018).
Uma técnica bastante precisa na medição da temperatura é feita a partir da análise
da expansão térmica da célula unitária da platina, usando medidas de DRX in situ (TERAUDS
et al., 2015; LEBRUN et al., 2016, 2017a). Essa técnica nomeada ‘Pt-standard’ relaciona o
deslocamento dos picos do difratograma com a temperatura atual da amostra. Apesar de
muito precisa, é bastante inviável devido à necessidade de um difratômetro capaz de realizar
medidas quase instantâneas – normalmente utiliza-se equipamento com luz sincrotron.
No presente capítulo, foram avaliados os modelos BBR e BBR modificado quanto a
suas capacidades de estimar a temperatura de amostras de 3YSZ durante a FS e MSFS,
comparando-os com resultados experimentais obtidos pelo método de Pt-standard. Além
disso, uma análise criteriosa dos difratogramas de raios-X obtidos in situ foi realizada em
busca de evidências de novas fases cristalográficas da 3YSZ.
8.2

Material e métodos

8.2.1

Preparação das amostras
Amostras de 3YSZ foram preparadas a partir do pó comercial TZ-3Y-E da Tosoh, a

preparação do pó foi a mesma que a apresentada no capítulo 6. A geometria das amostras
foi uma adaptação do formato dog-bone. As amostras foram prensadas em formato dog-bone
e calcinadas conforme os procedimentos descritos no capítulo 6. Após a calcinação as
amostras foram cortadas em forma de paralelepípedo (7,5 x 3,5 x 1,5 mm) preservando um
dos furos do dog-bone. A Figura 53 ilustra os cortes feitos no dog-bone e representa a
geometria final das amostras utilizada nos experimentos. Ressalta-se que dois dos
experimentos foram realizados com amostras previamente sinterizadas. Nesse caso as
dimensões do paralelepípedo foram diferentes (7,5 x 2,82 x 1,4 mm).
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Figura 53 Geometria das amostras usadas nas análises in situ; adaptação da geometria dog-bone, em dourado
parte utilizada nos experimentos, em cinza parte descartada.

Fonte: Própria autoria.

8.2.2

Aparato experimental
Os experimentos de FS e MSFS-R com DRX in situ foram realizados no National

Synchrotron Light Source – II (NSLS-II) do Brookhaven National Laboratory (BNL) em Nova
Iorque – Estados Unidos. Os experimentos foram realizados na linha XPD 28ID-2, com feixes
de raios-X monocromáticos com comprimento de onda de 0.1949 Å. O detector de espectro
de raios-X utilizado foi XRD 1621 (Perkin Elmer). Utilizou-se a técnica de DRX por
transmissão, onde o feixe de raios-X difratado atravessa a amostra de forma a obter o
espectro completo de difração sem necessidade de mover o ângulo da amostra, como no
método de reflexão, permitindo coletas instantâneas de todo espectro.
Um forno composto por quatro lâmpadas (SARIN et al., 2006) foi utilizado para
aquecer as amostras durante o processo de FS, um pirômetro foi utilizado para medição da
temperatura e controle do aquecimento do forno. O forno foi construído em uma câmara que
continha três janelas: (1) janela onde o feixe de raios-X entra e atinge a amostra; (2) janela
onde o feixe de raios-X difratado deixa o forno e atinge o detector; e (3) janela acima da
amostra onde um pirômetro foi posicionado para controle de temperatura do forno. A Figura
54 representa a configuração experimental utilizada, ilustrando a posição do detector, do
pirômetro, do forno e da amostra.
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Figura 54 Configuração experimental indicando a posição do forno composto por quatro lâmpadas, do
pirômetro, da amostra e do detector de raios-X.

Fonte: Própria autoria.

Para centralizar o feixe no centro da amostra e para aplicar o campo elétrico durante
o aquecimento, um porta amostras de alumina foi construído conforme ilustrado na Figura 55.
Fios de platina de 0.25mm de diâmetro foram utilizados como eletrodos, enrolados envolta
da amostra e conectados ao multímetro (DMM 6500, Keithley) e a fonte elétrica (Sorensen
XG 600-2.6, Ametek). Pasta de platina foi utilizada entre os fios e a amostra para melhorar o
contato elétrico.
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Figura 55 Ilustração das configurações do porta amostras usado nos experimentos no sincrotron; camada de
platina aplicada em frente ao detector.

Fonte: Própria autoria.

8.2.3

Medidas de temperatura da amostra “Pt standard Method”
Durante a FS, a temperatura das amostras foi medida a partir da técnica do “Pt

standard” (TERAUDS et al., 2015; LEBRUN et al., 2016; YOON et al., 2019). Para isso, uma
fina camada platina foi aplicada na superfície das amostras que fica em frente ao detector
(Figura 55). A camada de platina foi alinhada normal ao fluxo de corrente elétrica e
posicionada de forma que o feixe difratado a atravessasse ao sair da amostra. A calibração
da temperatura foi realizada aquecendo uma amostra de 3YSZ à 1500°C, sem aplicação de
campo elétrico. O deslocamento dos picos referentes aos planos (1 1 1) e (2 0 0) da platina
cúbica foi relacionado com a temperatura da amostra, a partir da comparação com a
expansão térmica da platina (HAHN; KIRBY, 1972). A eq.(21) foi usada para calcular o
aumento dos parâmetros de rede da platina a partir do deslocamento dos picos (BRAGG;
BRAGG, 1913).
∆𝑎
𝑎0

=

𝑑ℎ𝑘𝑙
𝑑ℎ𝑘𝑙,0

−1 =

𝑠𝑒𝑛(𝜃ℎ𝑘𝑙,0 )
𝑠𝑒𝑛(𝜃ℎ𝑘𝑙 )

−1

(21)

Onde ∆𝑎⁄𝑎0 é a variação no parâmetro de rede, 𝑑ℎ𝑘𝑙 é a distância do plano (h k l) e
𝑑ℎ𝑘𝑙,0 é a distância na temperatura ambiente do plano (h k l), 𝜃ℎ𝑘𝑙 é a posição do pico
referente ao plano (h k l) e 𝜃ℎ𝑘𝑙,0 é a posição do pico em temperatura ambiente.
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Hahn e Kirby (1972) calcularam com precisão a dilatação térmica da platina e
reportaram uma equação que relaciona a dilatação e a temperatura (eq.(22)). A eq.(22) ilustra
∆𝑎
𝑎0

o polinômio que representa a relação entre a dilatação ( ) e a temperatura (𝑇).
∆𝑎 6
10 = −2279 + 6,117𝑇 + 8,251 ∙ 10−3 𝑇 2 − 1,1187 ∙ 10−5 𝑇 3 + 9.1523 ∙ 10−9 𝑇 4 − 3,6754 ∙ 10−12 𝑇 5 + 5,893 ∙ 10−16 𝑇 6
𝑎0

(22)

Associando as eq.(21) e (22) pode-se calcular a temperatura da amostra a partir do
deslocamento dos picos de platina obtidos pela DRX. Na velocidade de aquisição usada (10
espectros completos por segundo) a resolução de 2θ foi de ± 0.005°, o que representa uma
incerteza de ± 4°C.
Para calcular as seis raízes do polinômio para cada instante de tempo, um código
utilizando a função ‘roots’ do Matlab 2015a foi programado (Apêndice C). Após calcular seis
diferentes raízes, um critério de seleção foi atribuído para encontrar uma solução única para
cada instante de tempo. O critério utilizado foi raízes positivas, maiores do que zero, e não
complexas (sem números complexos na raiz) – lembrando que as raízes calculadas são as
temperaturas em cada instante em Kelvin, logo não podem ser negativas, iguais a zero ou
complexas. Para cada instante de tempo apenas uma das seis raízes passou por todos os
critérios físicos, sendo essa a temperatura da amostra naquele instante.
Os planos (1 1 1) e (2 0 0) da platina foram escolhidos pois os picos correspondentes
no difratograma não coincidem com nenhum dos picos do material analisado e, além disso,
são os dois picos de maior intensidade da Pt cúbica.
8.2.4

Medidas de DRX in situ
Antes dos experimentos, o detector foi calibrado criteriosamente pela equipe do BNL

usando uma amostra padrão de níquel (Ni). Um difratograma em temperatura ambiente
(25°C) foi obtido antes e após cada experimento para ser usado como referência da posição
inicial dos picos de platina. Os valores de campo elétrico, densidade de corrente, temperatura
(medidos pelo pirômetro) e os difratogramas de raios-X foram obtidos a uma taxa de 10 Hz
(10 medidas por segundo). Para isso, um código em linguagem Python foi confeccionado pela
equipe do BNL para sincronizar a coleta de dados da fonte elétrica, do multímetro, do
pirômetro e do shutter (dispositivo que abre e fecha controlando a passagem do feixe de
raios-X). Quatro experimentos foram realizados com medições de DRX in situ utilizando a
3YSZ. Os experimentos utilizando campo elétrico foram realizados no modo ‘constant heating
rate’, ou seja, a fonte elétrica foi ligada desde o início do aquecimento. A Tabela 5 ilustra as
condições experimentais. Nos experimentos de (amostra densa e amostra verde) o campo
elétrico foi desligado 60 s após a densidade de corrente alcançar o valor máximo pré-definido
(100 mA∙mm-2). A sinterização convencional (SC) foi realizada em uma temperatura de
1600°C.
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Tabela 5 Condições experimentais; onde CC é corrente contínua, SC é sinterização convencional e MSFS-R foi
apresentada no capítulo 6.

Nomenclatura

Condição
inicial

Campo

Densidade

elétrico

de corrente

-1

Taxa de
Modo

Técnica

-2

(V∙cm )

(mA∙mm )

aquecimento
(°C∙min-1)

FS-denso

sinterizada

120

100

CC

FS

25

FS-verde

a verde

120

100

CC

FS

25

MSFS

a verde

120

100

CC

MSFS-R

25

SC

sinterizada

-

-

-

SC

150

Fonte: Própria autoria.

8.2.5

Análises dos dados
Os resultados obtidos da DRX in situ são imagens que representam a difração dos

raios-X após atravessar a 3YSZ e a fina camada de platina. Para integrar as imagens 2D na
forma de um difratograma em curva de intensidade versus ângulo de difração (2θ), utilizouse a função de processamento em batelada do software aberto Dioptas apresentado por
Prescher e Prakapenka (2015). Parte do feixe difratado foi bloqueado pelas laterais do forno,
para considerar corretamente as intensidades dos picos no difratograma 1D foram aplicadas
‘máscaras’, a partir do software Dioptas (PRESCHER; PRAKAPENKA, 2015), nas imagens
conforme exemplificado na Figura 56. As máscaras foram aplicadas em forma angular, para
que cada um dos arcos de Debye-Scherrer que representam os picos do difratograma 1D
sejam integrados na mesma proporção.
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Figura 56 Difratograma de raios-X com e sem uso de máscara; a) 2D sem máscara; b) 2D com máscara (região
vermelha não é contabilizada na integração); c) 1D sem máscara; e d) 1D com máscara.

Fonte: Própria autoria.

Os difratogramas 1D obtidos a partir da integração dos milhares de difratogramas 2D,
foram analisados com ajuda de um código programado em Matlab pelo grupo do Professor
Rishi Raj. Nesse código os picos são reconhecidos a partir do ajuste (‘fitting’) por meio de
uma função pseudo-voigt. Com as curvas de cada pico ajustadas é possível calcular a
posição, intensidade, largura à meia altura (FMWH) e área dos picos para cada difratograma.
Assim sendo, torna-se possível a análise destes parâmetros em função do tempo e/ou
temperatura no processo de FS. A Figura 57 exemplifica o ajuste de dois picos da 3YSZ em
uma curva pseudo-voigt. Vale ressaltar que só foram utilizadas curvas ajustadas com R2
maior ou igual a 0.999.
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Figura 57 Curva superior é uma representação da deconvolução do difratograma experimental (pontos azuis)
em uma soma de curvas pseudo-voigt (curvas verdes); curva inferior representa a diferença entre a curva
ajustada (vermelha) e os pontos experimentais.

Fonte: Própria autoria.

8.3

Resultados e discussão

8.3.1

Medição da temperatura por ‘Pt-standard’
A Figura 58 ilustra o resultado da medição da temperatura a partir da expansão

térmica da platina medida por DRX in situ ao aquecimento da amostra SC. A Figura 58a ilustra
o deslocamento do pico referente ao plano (1,1,1) da Pt em oito instantes diferentes. Note
que o pico se desloca para menores ângulos quando se aumenta a temperatura da amostra
(Figura 58a e Figura 58b), indicando aumento de volume da célula unitária.
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Figura 58 a) Difratogramas ilustrando o deslocamento do pico (1,1,1) da Pt conforme se aquecia o forno na
sinterização convencional da 3YSZ; b) Curva de temperatura versus tempo obtida a partir do método de Ptstandard aplicado à amostra sinterizada convencionalmente (SC).

Fonte: Própria autoria.

A Figura 59 apresenta as curvas de densidade de corrente (J), campo elétrico (E),
densidade de potência (P) e temperatura medida por Pt-standard e estimada pelo modelo de
BBR (apresentado no capítulo 6) para a amostra de FS-verde. Observa-se que um pico de
potência ocorreu durante o FE e que esse foi responsável por um pico na temperatura da
amostra. Além disso, fica evidente que o modelo de BBR superestimou em aproximadamente
300°C a temperatura da amostra após o FE (estágio de equilíbrio). Isso pode ter ocorrido
devido à medição da potência ter sido realizada com o método ‘2-probe’ (duas sondas) onde
a medição da corrente e da tensão é realizada diretamente no contato com o eletrodo. Sendo
assim, as perdas de potência por resistência de contato não foram consideradas, podendo
essas serem responsáveis pelo valor superestimado da temperatura (CHARALAMBOUS et
al., 2018b).
Observa-se na Figura 59 que as curvas de campo elétrico, densidade de corrente e
potência se comportaram tipicamente como esperado para experimentos de FS – aumento
abrupto da densidade de corrente e potência, seguido de queda do campo elétrico.
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Figura 59 Curvas de densidade de corrente (J), campo elétrico (E), densidade de potência (P) e comparação
entre a temperatura estimada por BBR e medida por Pt-standard para a amostra FS-verde.

Fonte: Própria autoria.

A Figura 60 apresenta as curvas de densidade de corrente, campo elétrico, densidade
de potência e temperatura medida por Pt-standard e estimada pelo modelo de BBR para a
amostra de FS-Denso. Nesse caso, apesar de ter havido o pico de potência, não foi
observado um pico na temperatura no momento do FE, indicando que o pico na temperatura
observado na Figura 59 possa estar relacionado com a sinterização e não com o FE em si.
De maneira similar ao ocorrido na amostra FS-verde, o modelo BBR também superestimou a
temperatura da amostra FS-Denso, porém nesse caso a estimativa se equivocou em 150°C.
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Figura 60 Curvas de densidade de corrente (J), campo elétrico (E), densidade de potência (P) e comparação
entre a temperatura estimada por BBR e medida por Pt-standard para a amostra FS-denso.

Fonte: Própria autoria.

Diferentemente das amostras FS-Verde e FS-Denso, a amostra MSFS foi sinterizada
em um experimento ‘isotérmico’ (‘isothermal flash sintering’), onde inicia-se a aplicação do
campo elétrico em uma temperatura constante do forno, nesse caso 1000°C. A Figura 61
apresenta as curvas de densidade de corrente, campo elétrico, densidade de potência e
temperatura medida por Pt-standard e estimada pelo modelo de BBR modificado para a
amostra de MSFS. O modelo BBR modificado foi proposto por Kumar et al. (2018) de modo
a considerar o calor específico permitindo o uso do modelo durante o aquecimento
proporcionado pela rampa de corrente elétrica.
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Figura 61 Curvas de densidade de corrente (J), campo elétrico (E), densidade de potência (P) e comparação
entre a temperatura estimada por BBR modificado e medida por Pt-standard para a amostra MSFS.

Fonte: Própria autoria.

O contínuo crescimento da densidade de corrente no experimento MSFS ocasiona
em um aumento contínuo da temperatura da amostra. Sendo assim, no modelo BBR, devese levar em conta a parcela de potência sendo acumulada na forma de calor específico
(KUMAR M K et al., 2018). A eq. (23) representa o equilíbrio de potência (equilíbrio de energia
no tempo) durante o experimento MSFS, considerando o calor específico.
𝑡+∆𝑡

𝑡+∆𝑡

𝑡+∆𝑡

∫

𝑃𝑤 (𝑡)𝑑𝑡 = ∫

𝜔𝑤 (𝑡)𝑑𝑡 + ∫

𝑡

𝑡

𝑡

𝜑𝑤 (𝑡, 𝑇)𝑑𝑡

(23)

Onde 𝑃𝑤 (𝑡) é a função de densidade de potência em relação ao tempo, 𝑡 é o tempo
em segundos ∆𝑡 é a taxa de incremento, 𝜔𝑤 (𝑡) é a parcela de potência requerida pelo calor
específico e 𝜑𝑤 (𝑡, 𝑇) as perdas por radiação.
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Discretizando as funções 𝑃𝑤 (𝑡), 𝜔𝑤 (𝑡) e 𝜑𝑤 (𝑡, 𝑇) e aproximando as integrais como
sendo a soma das áreas dos retângulos formados sobre a curva discreta, tem-se as eq. (24),
eq. (25) e eq. (26), para cada uma das integrais, respectivamente.
𝑡+∆𝑡

∫

𝑃𝑤 (𝑡)𝑑𝑡 =

𝑃𝑤 (𝑡 + ∆𝑡) + 𝑃𝑤 (𝑡)

𝑡

2

∆𝑡

(24)

Onde 𝑡 assume valor discreto e ∆𝑡 é constante e igual a taxa de aquisição do
multímetro.
𝑡+∆𝑡

∫

𝜔𝑤 (𝑡)𝑑𝑡 = 𝑚 𝐶𝑝 ∆𝑡

(25)

𝑡

Onde 𝑚 é a massa da amostra e 𝐶𝑝 o calor específico aproximadamente constante para
temperaturas acima da temperatura de Debye do material – 600 J∙kg-1∙K-1 para a 3YSZ (DEGUELDRE
et al., 2003).
𝑡+∆𝑡

∫
𝑡

𝜑𝑤 (𝑡, 𝑇)𝑑𝑡 =

𝜑𝑤 (𝑡 + ∆𝑡) + 𝜑𝑤 (𝑡)
2

∆𝑡 = 𝐴 𝛼 𝜎

𝑇4 + (𝑇 + ∆𝑇)4 − 2𝑇40
2

(26)

Onde 𝐴 é a área de superfície da amostra, 𝛼 a emissividade (assumida como 0,9 para
3YSZ), 𝜎 a constante de Stefan-Boltzmann (5,67∙10-8 W∙m-2∙K-4), 𝑇 os valores discretos da
temperatura para cada instante de tempo e 𝑇0 a temperatura do forno.
Substituindo as eq. (24), eq. (25) e eq. (26) na eq. (23) e isolando o 𝑇 tem-se a eq.
(27).
𝑇𝑛+1 = [

∆𝑡
𝛼𝜎𝐴

(𝑃𝑛+1 + 𝑃𝑛 − 2𝑚 𝐶𝑝 ) +

2𝑇40

−

𝑇4𝑛 ]

1⁄
4

(27)

Onde o termo 𝑛 no sobrescrito simboliza a iteração discretizada da temperatura e da
densidade de potência.
Para resolver a eq. (27) um código em Matlab 2015a foi programado e pode ser
encontrado no Apêndice D deste trabalho.
Um fato intrigante observado na comparação das curvas de campo elétrico da amostra
MSFS, FS-denso e FS-verde (Figura 59, Figura 60 e Figura 61, respectivamente) é que o
campo elétrico para uma mesma densidade de corrente de 100 mA∙mm-2 foi bem menor na
amostra MSFS (31,79 V∙cm-1) do que nas demais (80,4 V∙cm-1 para amostra FS-Denso e
93,62 V∙cm-1 para a FS-verde). Uma possível explicação para essa observação é que na
MSFS parte da zircônia tetragonal se transformou em zircônia cúbica mais condutora. De
acordo com o diagrama de fases da ZrO2–Y2O3 (SCOTT, 1975) a estrutura cristalina da 3YSZ
se apresenta em duas fases (tetragonal e cúbica) nas temperaturas a partir de 600°C até
2100°C, a quantidade de fase cúbica presente cresce com a temperatura. Além disso, outra
explicação desse fenômeno é que devido a evolução térmica mais homogênea nas amostras
de MSFS, as linhas de corrente também são mais homogêneas ao longo da amostra,
facilitando a condução por toda a amostra e reduzindo assim a sua resistência elétrica.
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A Figura 62 ilustra três difratogramas e seus respectivos refinamentos pelo método de
Rietveld da amostra de MSFS nas temperaturas de 1086°C, 1490°C e 1613°C,
respectivamente. O refinamento de Rietveld apontou que para a temperatura de 1613°C
(referente a 100 mA∙mm-2) a amostra de MSFS apresentou uma parcela de 45% da zircônia
em fase cúbica.
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Figura 62 Difratograma de raios-X da amostra na condição MSFS em três diferentes momentos: a) 0s; b) 13,6 s;
c) 20 s.

Fonte: Própria autoria.

Matsui et al. (2003) mostraram que dependendo das condições de sinterização
convencional, mais especificamente da temperatura, a 3YSZ apresenta segregação dos íons
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de Y3+ no contorno de grãos, que por sua vez facilita a transformação de fase da zircônia
tetragonal para cúbica nessas regiões (MATSUI et al., 2003). Essa segregação também foi
observada em experimentos de FS usando 3YSZ (WANG et al., 2019). M’Peko et al. (2013)
mediu um aumento de até 49% na concentração de vacâncias de oxigênio no contorno de
grãos de 3YSZ sinterizadas via FS quando comparadas com amostras sinterizadas
convencionalmente. Para estabilizar cargas a Y3+ necessita de menos ligações com O2- do
que o Zr4+. Dessa forma, onde há segregação de Y3+, há provavelmente maior concentração
de vacâncias de oxigênio (VÖ). Uma afirmação plausível, ainda que especulativa, é que a
segregação dos íons de Y3+ durante a FS ou MSFS seja responsável pela maior concentração
de vacâncias de oxigênio na região do contorno de grãos, o que reduz substancialmente a
resistividade elétrica nessa região.
A Figura 63 apresenta as curvas de Arrhenius da condutividade elétrica em função da
temperatura medida por Pt-standard (Figura 63a) e pelo pirômetro (Figura 63b) dos
experimentos de FS-Verde e FS-Denso. Ressalta-se que as curvas representam a
condutividade das amostras apenas enquanto a fonte operava em modo controle de tensão,
ou seja, até o final do estágio II da FS (FE).
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Figura 63 Curvas de Arrhenius da condutividade elétrica em função da temperatura das amostras de FS-Denso
e FS-Verde medidas por Pt-standard (a) e pelo pirômetro (b).

Fonte: Própria autoria.

Observa-se duas regiões lineares para cada uma das curvas da Figura 63a –
representadas em amarelo e azul. A transição das inclinações ocorre no início FE – momento
que acontece a retração da amostra. Com a inclinação das curvas lineares ajustadas pôdese calcular a energia de ativação da condução a partir da eq. (28).
∆[ln(𝜎)]
𝐸𝑎
=−
1
𝑘𝑏
∆( )
𝑇

(28)
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Onde 𝜎 é a condutividade, 𝑇 a temperatura, 𝐸𝑎 a energia de ativação e 𝑘𝑏 a constante
de Boltzmann.
Sabe-se que antes do FE a condução elétrica da 3YSZ é feita pela condução de íons
2-

de O que migram pela rede cristalina a partir das vacâncias de oxigênio (MANNING et al.,
1997). A energia de ativação desse mecanismo de condução é de ~1,0 eV (MASÓ; WEST,
2015). Uma das teorias para explicar a elevada taxa de densificação da FS é a nucleação de
defeitos de Frenkel, que proporciona o aumento da difusão e, portanto da taxa de sinterização
(RAJ; COLOGNA; FRANCIS, 2011). Na sinterização no estado sólido, a densificação ocorre
quando todas as espécies iônicas difundem para a região da superfície de contato sólidovapor de forma a manter a neutralidade eletrônica do sistema e a estrutura cristalina. Sendo
assim, o coeficiente de difusão da espécie iônica mais lenta, que no caso da 3YSZ é o Zr4+,
é o que controla a taxa de densificação na sinterização no estado sólido. Dong et al. (2017)
calcularam que a energia necessária para formação de defeitos de Schottky dos íons de Zr4+
na zircônia cúbica seria de 2,84 eV (DONG; WANG; CHEN, 2017). A formação destes
defeitos pode dar origem a um caminho de migração facilitada desses íons.
Ainda que de forma especulativa, uma possibilidade interessante é que durante o FE
a energia seja suficiente para criação dos defeitos de Schottky facilitando a migração da Zr4+
e da Y3+ e, por consequência, acelerando a sinterização. Os valores de energia de ativação
observados na condução elétrica (Figura 63a) são condizentes a essa hipótese. Além disso,
a formação desses defeitos poderia justificar os valores superestimados de temperatura no
modelo BBR, pois nesse modelo considera-se que toda energia fornecida pela fonte elétrica
é dispensada pela amostra na forma de radiação (RAJ, 2012). Sendo assim, se parte da
energia for utilizada na criação de defeitos, é esperado que a temperatura fique de fato menor
do que prevista pelo modelo como observado na Figura 59 e Figura 60. Essa hipótese
também explicaria a segregação da ítria no contorno de grãos, comportamento observado
por Wang et al. (2019).
8.4

Conclusão
Para as condições estudadas, o modelo BBR proposto por Raj (2012) superestima a

temperatura da amostra durante e após o FE. A adaptação do modelo BBR proposto por
Kumar et al. (2018) apresentou melhor adequação aos resultados experimentais da técnica
de MSFS.
A difração de raios-X in situ mostrou transformação da fase tetragonal para cúbica da
3YSZ sinterizada via MSFS. Entretanto, não foi observada a transformação de fase nas
condições de FS-Verde, FS-Denso e SC.
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CAPÍTULO 9: CONCLUSÕES GERAIS
Um forno tubular foi adaptado, instrumentado e automatizado para executar a técnica
de FS. O funcionamento do equipamento foi validado a partir da comparação com o
equipamento da University of Colorado Boulder (primeiro forno FS). O forno proposto foi
completamente automatizado a partir de um software de controle e supervisão confeccionado
em LabVIEW 2013. Esse software faz a aquisição e o controle dos parâmetros da FS,
permitindo a variação desses parâmetros durante o processo de sinterização.
Um mapeamento dos parâmetros elétricos da FS foi realizado em busca das melhores
condições para sinterizar a 3YSZ. Amostras na geometria dog-bone e cilíndrica foram
utilizadas nesse mapeamento. Com os resultados obtidos foi possível correlacionar o campo
elétrico aplicado com a temperatura de onset do FE e correlacionar a densidade de corrente
elétrica aplicada com a densificação do material e a temperatura no estágio de equilíbrio.
Todavia, para algumas condições, a FS apresentou heterogeneidade no tamanho dos grãos.
Dois tipos diferentes de heterogeneidade foram identificados: um ocasionado pelo gradiente
térmico entre a superfície das amostras e o seu núcleo; e outro, provindo de reações
eletroquímicas de redução parcial da ZrO2. Sendo que o segundo tipo só ocorreu em
amostras sinterizadas utilizando modo de CC.
Para minimizar a heterogeneidade microestrutural uma técnica descendente da FS,
nomeada de multi-step flash sintering (MSFS), foi proposta. Resultados preliminares
mostraram que essa técnica pode reduzir o gradiente microestrutural e controlar a
densificação in situ, podendo o experimento ser interrompido quando o material alcança a
densificação desejada.
Além dos parâmetros elétricos, outros fatores influenciam nas propriedades finais do
material sinterizado por FS, como por exemplo a geometria e dimensões das amostras. No
que diz respeito as dimensões, a altura das amostras cilíndricas apresentou influência na
densificação do material e na temperatura de onset da FS. As amostras com maior altura
apresentaram menor temperatura de onset e uma menor densificação. Um modelo foi
proposto para prever a temperatura de onset do FS para diversas alturas de amostras
cilíndricas. No que diz respeito a geometria, amostras dog-bone não apresentaram
heterogeneidade no tamanho de grãos.
A temperatura de amostras de 3YSZ durante a FS e a MSFS foram medidas in situ a
partir do método Pt-standard e os resultados foram comparados com o modelo de radiação
do corpo negro (BBR). O modelo superestimou a temperatura após o FE. A energia de
ativação da condutividade iônica da 3YSZ foi medida e os valores observados durante o FE
corroboram com a teoria de que defeitos Schottky possam estar sendo criados durante o FS
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acelerando o processo de sinterização devido ao aumento da mobilidade dos íons mais com
menor coeficiente de difusão (Zr4+ e Y3+).
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APÊNDICE A
Amostras cilíndricas de 3YSZ preparadas de acordo com o capítulo 6 foram
submetidas a um ensaio de dilatometria para encontrar a temperatura na qual começa o
processo de sinterização. A taxa de aquecimento utilizada foi de 10°C∙min-1 até 1500°C. A
Figura 64 apresenta os resultados de retração linear específica (em preto) versus a
temperatura e sua derivada (em vermelho).
Figura 64 Curvas de retração linear específica e a derivada em função do tempo para amostra de 3YSZ
sinterizada convencionalmente.

Fonte: Própria autoria.

A partir dos resultados apresentados na Figura 64 a temperatura de 800°C foi
escolhida para a calcinação da 3YSZ. Em ensaio de termogravimetria (trabalho anterior não
publicado) foi constatado que todos os orgânicos utilizados na preparação do pó deixam a
amostra em aproximadamente 450°C. Todavia, as amostras foram calcinadas a 800°C para
adquirirem resistência necessária para suportar a pressão mecânica aplicada no processo de
FS.
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APÊNDICE B
A Figura 65 apresenta um mosaico de micrografias óticas das amostras dog-bone
sinterizadas via FS em CA e CC. Note que a amostra em CC apresenta escurecimento (efeito
blackening) no lado do eletrodo negativo, além disso, no lado do eletrodo positivo observa-se
derretimento da amostra nas proximidades do furo onde se passava o eletrodo.
Figura 65 Mosaico de micrografias óticas das amostras dog-bone sinterizadas por FS usando campo elétrico de
90 V∙cm-1 e densidade de corrente de 60 mA∙mm-2 em CA (a) e CC (b); em (b) os símbolos de + e - representam
a polaridade do eletrodo.

Fonte: Própria autoria.
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APÊNDICE C
clear all; clc;%limpa tela
%%Coleta de dados em um arquivo de texto
[filename, pathname]=uigetfile('*.txt','Inserir coluna de
DeltaAlfa/Alfa0');
data = dlmread(fullfile(pathname, filename));
alfa = data(:,1);
%%Aplicação dos dados de deltaAlfa/Alfa0 no polinômio de expansão térmica
for i=1:length(alfa)
syms x;
f = 5.893*10^(-16)*x^6 - 3.6754*10^(-12)*x^5 + 9.1523*10^(-9)*x^4 1.1187*10^(-5)*x^3 + 8.251*10^(-3)*x^2 + 6.117*x -2279;
raizes = roots([(5.893*10^(-16)) (-3.6754*10^(-12)) (9.1523*10^(-9)) (1.1187*10^(-5)) (8.251*10^(-3)) (6.117) (-2279-alfa(i))]);
raiz = raizes.';
r(i,:)=raiz;
Temperatura = r((real(r) >= 0)&(imag(r) == 0)&(real(r)<3000));%%critérios
físicos
end
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APÊNDICE D
clear all;
clc;
[filename, pathname]=uigetfile('*.txt','Potência específica em mW.mm^3
(*.txt)');
data = dlmread(fullfile(pathname, filename));
P = data(:,1); %mW/mm^3
%P = (1000^3)*P/1000; %W/m^3
[n,z] = size(P);
[filename2, pathname2]=uigetfile('*.txt','Temperatura forno em ºC
(*.txt)');
dataT = dlmread(fullfile(pathname2, filename2));
To_oC = dataT(:,1); % ºC
To = To_oC+273.15; % conversão p K
%% Inserir valor das constantes
deltat = 0.121;% taxa de amostragem em (s)
e = 0.9; %emissividade
sigma = 5.67*10^(-8);% constante de Stefan-Boltzmann (W/(m^2.K^4))
thickness = 1.35*10^(-3);%m ATENÇÃO ÁREA VÁLIDA APENAS PARA DOG-BONE!
width = 3.5*10^(-3);%m ATENÇÃO ÁREA VÁLIDA APENAS PARA DOG-BONE!
length = 10.55*10^(-3); %m ATENÇÃO ÁREA VÁLIDA APENAS PARA DOG-BONE!
%P = P*(length*thickness*width);
m= 0.283*10^(-3);%massa amostra (g)
Cp= 600;% specific heat da ZrO2 (J/(kg K))
A = width*length*2+thickness*length*2+width*thickness*2; % área de
superfície dog-bone
%% Calcula Tbbr_MSFS
T(1)=To(1);
K =deltat/(e*sigma*A);%calcula termo constante
for i=1:(n-1);
Cp2(i) = (1000/123.222)*(69.20+8.55*(T(i)/1000)0.86*(T(i)/1000)^2+0.24*(T(i)/1000)^3-1.38*(To(1)/1000)^(-2));
T(i+1)=(K*(P(i+1)+P(i)-2*m*Cp)+2*(To(1)^4)-(T(i))^4)^(1/4);
end
T=T';
t=[0:deltat:(n-1)*deltat];
figure(1);
plot(t,T);
figure(2);
plot(t,dataT);

