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A porcelana de ossos é conhecida por ser uma porcelana translúcida, branca e
com melhores propriedades mecânicas, quando comparada com a porcelana
tradicional. Por conta disso, esta porcelana é uma das mais caras do mercado,
com grande apreciação estética. Neste trabalho foi utilizada uma composição,
para a obtenção da porcelana de ossos, com 50% de pó de osso bovino calcinado,
25% de caulim e 25% de feldspato potássico. Esta composição pode variar de
acordo com a finalidade do material. Para maximizar a translucidez, pode-se
diminuir o tamanho de grão, entre outros fatores. A técnica mais comum para
redução de tamanho das partículas é o processo de moagem. Então, foi utilizada
a moagem e a temperatura de sinterização como variáveis para obtenção de
corpos de prova. Foram analisadas a densidade, a porosidade e a microestrutura
de amostras moídas, prensadas e sinterizadas em diferentes temperaturas,
visando correlacionar os resultados obtidos com as medidas de translucidez.
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Tipo de moagem Tempo Área Superficial (m²/g)

Mixer-mill 5 minutos 11,169

Mixer-mill 15 minutos 11,558

Mixer-mill 30 minutos 10,919

Moinho de Bolas 24 horas 7,477

Tabela 1: Análise de área superficial (BET).

Fig. 1 – Imagens obtidas a por MEV da amostra moída no mixer-mill por apenas 5 min: a) 1100°C, b) 
1125°C, c) 1150°C, d) 1175°C, e) 1200°C e f) 1250°C. 

O fluxograma a seguir ilustra os processos que precederam a realização dos
ensaios nas amostras:

Fig. 3 – Resultados dos ensaios de translucidez para todas as temperaturas de sinterização em dois 
tempos de moagem: 5 minutos no mixer-mill e 24h no moinho de bolas.

Fig. 2 – Resultados dos ensaios de densidade (ρ) para todas as temperaturas de 

sinterização.

5 min.

Introdução

Nas Figs. 2 e 3 são apresentados resultados de densidade e translucidez em
todas as temperaturas de sinterização.

Na Tabela 1 são apresentadas as medidas de área superficial das amostras
moídas. Na Fig. 1 podemos ver as microestruturas obtidas por microscopia
eletrônica de varredura (MEV) em todas as temperaturas de sinterização para
a moagem de 5 minutos no mixer-mill.

Foi observado que com apenas 5 min de moagem de alta energia é obtido
um pó muito mais fino do que com 24 h no moinho de bolas. Com apenas 5
min de moagem também obtemos a densidade mais elevada (a 1200°C),
mantendo a translucidez semelhante àquela obtida pela moagem
convencional em moinho de bolas.


