
Resumo 

A presente dissertação inicia-se fazendo uma breve abordagem aos antecedentes e enquadramento 

industrial do tema escolhido, a ligação de metais a cerâmicos (Cap.l). Segue-se-Ihe uma breve 

explicação dos critérios de selecção dos materiais escolhidos para a produção das ligações metal-

cerâmico (M/C), acompanhada de uma sucinta apresentação das principais propriedades desses 

materiais (Cap.2).  

Nesta dissertação, e após avaliação das técnicas disponíveis, foi seleccionada a técnica de brasagem 

activa para a produção de ligações de dois tipos de ligações: (i) titânio comercialmente puro (Ti) com 

alumina (AI2O3) e (ii) aço inoxidável AISI 316 (316) com alumina (Cap.3.). Para a produção destas 

ligações foram seleccionadas ligas de brasagem do sistema Ag-Cu-(Ti): Ag-28Cu (Cusil), Ag-26.5Cu-

3Ti (CB4) e Ag-34.5Cu-1.5Ti (CB5). Verificou-se que o tempo de estágio e a temperatura de 

brasagem determinam o tipo e a extensão das reacções que ocorrem na interface M/C, sendo desta 

forma os principais responsáveis pela microestrutura, composição química e espessura da zona de 

reacção. Consequentemente, são estes parâmetros que determinam em última instância as 

propriedades mecânicas das juntas produzidas. O principal mecanismo que permitiu o 

estabelecimento das ligações metal-cerâmico foi a difusão de Ti, com origem quer na liga de 

brasagem quer no Ti metálico (sistema Ti/AI2O3) para junto da superfície da Al2O3, e as respectivas 

reacções interfaciais. Por exemplo, conseguiu-se ligar o sistema Ti/AI2O3 usando uma liga 

convencional, Ag-28Cu, que tinha apresentado nos estudos de molhabilidade um comportamento de 

não-molhabilidade, o que só foi possível devido à difusão de Ti com origem no Ti metálico.  

Descreve-se seguidamente a concepção e execução de testes de resistência ao corte e de fadiga por 

flexão rotativa, utilizados na avaliação da resistência mecânica das ligações metal-cerâmico 

produzidas neste trabalho (Cap.4). O sistema que apresentou melhores níveis de resistências ao 

corte (234 ± 18 MPa) foi o 316/CB4/AI2O3. Os resultados de resistência ao corte mostraram ainda, 

que não existe uma relação directa entre os valores de molhabilidade e de resistência mecânica das 

diversas ligações. De facto, os parâmetros de brasagem que originaram as maiores molhabilidades 

não foram os que permitiram produzir juntas com melhor desempenho mecânico. Os resultados dos 

ensaios de fadiga em flexão rotativa realizados com cargas mais elevadas seguiram as tendências 

verificadas nos ensaios de corte. Foi possível produzir juntas com uma resistência à fractura por 

fadiga de 1.5x106 ciclos para o sistema Ti/CB5/AI2O3 e de 2.1x106 ciclos para o sistema 

316/CB4/AI2O3, para uma carga aplicada de 15 MPa. Voltou-se a verificar uma maior resistência das 

juntas em que o componente metálico é o aço inoxidável AISI 316.  

Estudou-se também a degradação, química e electroquímica, das juntas metal-cerâmico em 

ambientes salinos agressivos (Cap.5). À semelhança dos resultados obtidos para a resistência ao 

corte e fadiga em flexão rotativa, as interfaces 316/Al2O3 apresentam tipicamente menores taxas de 

degradação do que as juntas Ti/AI2O3. Foi possível interpretar os resultados com base na 

microestrutura das juntas brasadas. Para as juntas M/C que apresentaram melhor comportamento à 



degradação, observou-se a formação de AgCI como produto de degradação. Este facto pode ser 

benéfico, no caso destas interfaces serem usadas em aplicações biomédicas, dado o carácter anti-

bacteriano dos compostos à base de Ag.  

No Capítulo 6 faz-se a apresentação dos resultados obtidos em termos de microestrutura e 

resistência ao corte de juntas Ti/AI2O3 produzidas com AI2O3 alterada superficialmente. A alteração 

superficial da AI2O3 consistiu na implantação iónica de iões de Ti na sua superfície, com o objectivo 

de lhe conferir um certo carácter metálico que facilite o estabelecimento de ligações com ligas de 

brasagem não-reactivas. A implantação iónica de Ti sobre substratos de AI2O3 mostrou ser um 

método com potencialidades para o tratamento prévio da superficie da AI2O3. A efectividade do pré-

tratamento de implantação iónica da AI2O3 no aumento da resistência das ligações TilCusil/Al2O3 

depende directamente da dose de Ti implantado, numa relação que não é linear. Na gama de doses 

de Ti implantado, 5x1015 a 5x1016 at/cm2, atingiu-se o máximo de resistência das ligações 

Ti/Cusil/AI2O3 (91 ± 13 MPa), para a dose de 1016 at/cm2. Para doses inferiores o efeito da 

implantação de Ti sobre a resistência das ligações pode ser considerado insignificante, e para doses 

superiores existe um decréscimo acentuado do valor atingido para 1016 at/cm2.  

Finalmente, o Capítulo 7 apresenta as principais conclusões da tese, de uma forma breve e integrada, 

resumindo as propriedades mais importantes dos sistemas desenvolvidos durante a parte 

experimental do trabalho, e propõe algumas ideias para futuros trabalhos de investigação na área da 

ligação metal-cerâmico.  

Abstract 

The first section of the current PhD dissertation describes briefly the antecedents of the present work, 

as well as the industrial framework and relevance of the chosen theme, metal to, ceramic bonding 

(Chapter 1). This is followed by a short description of the criteria used for selecting the materials 

studied on this work, and a brief report on the main properties of each one of the materials elected for 

being used on the production of the metal/ceramic (M/C) joints (Chapter 2).  

After evaluation of a range of possible M/C joining techniques, active brazing was selected for the 

production of (i) commercially pure titanium (Ti) to alumina (AI2O3) and (ii) stainless steel AISI 316 

(316) to alumina brazed joints (Chapter 3). Several brazing alloys in the Ag-Cu-(Ti) system were used 

to produce the two types of joints, namely: Ag-28Cu (Cusil), Ag-26.5Cu-3Ti (CB4) and Ag-34.5Cu-

1.5Ti (CB5). It was observed that the brazing time and temperature determine the type and extension 

of the reactions occurring at the M/C interface, being the main responsibles for the attained 

microstructure, chemical composition and thickness of the reaction zone. As a consequence, those 

parameters determine ultimately the mechanical properties of the produced joints. Ti diffusion, both 

originating from the brazing alloy and the metallic Ti (on the Ti/AI2O3), into the /Al2O3 surface 

neighbourhood and the correspondent interfacial reactions, was the main mechanism that allowed for 

the establishment of the M/C bondings. For instance, it was possible to join the Ti/AI2O3 system with a 



non-reactive conventional alloy, such as Ag-28Cu, that on contact-angle measurements could not wet 

alumina. This result is due to the Ti diffusion from the metallic Ti into the alumina surface vicinity.  

Subsequently, it is described the conception, design and execution of the shear strength and rotating 

beam cyclic fatigue experiments, that were used to characterise the mechanical behaviour of the 

developed M/C joints (Chapter 4). The system exhibiting the best shear strength results was the 

316/CB4/AI2O3, 234 ± 18 MPa. The shear strength tests also demonstrated, beyond any doubt, that 

there is no straightforward relationship between the wettability data and the mechanical performance 

of the several joints. In fact, the brazing parameters that lead to the lower contact angles were not the 

same that originated the best mechanical performance. The results of the rotating beam cyclic fatigue 

tests, especially those for the higher values of applied load, followed the same type of trends observed 

on the shear strength experiments. It was possible to produce joints with a fatigue resistance of 

1.5x106 cycles for the Ti/CB5/AI2O3 system and of 2.1x106 cycles for the 316/CB4/AI2O3, system, for 

an applied load of 15 MPa. It was again observed a better behaviour of the joints on which the metallic 

component is the stainless steel AISI 316.  

The chemical and electrochemical degradation of the metal to ceramic joints was also characterized, 

on aggressive saline solutions (Chapter 5). Once again the 316/Al2O3 interfaces tend to exhibit a 

better behaviour, with a consistently slower degradation rate than the Ti/AI2O3 joints. It was possible to 

discuss the obtained results on the basis of the observed microstructure on each one of the brazed 

joints. For the samples that exhibited a better behaviour (slower degradation) the formation of AgCI 

was systematically observed. This might be useful if the systems are to be used on biomedical 

applications, due to the well-known anti-bacterial effect of the Ag based compounds.  

On chapter 6 it is reported the effects of surface treatment of Al2O3, prior to brazing, over the 

microstructure and mechanical performance of Ti/AI2O3 joints. The surface treatment of AI2O3 

consisted on ion beam implantation of Ti ions in order to try to give a certain metallic nature to the 

alumina ceramic, that should eventually lead to the possibility of producing M/C joints using non-

reactive brazing alloys. The ion implantation of Ti over AI2O3 surfaces proved to be a useful technique 

to treat alumina ceramics previously to their brazing to Ti. The effectiveness of the AI2O3 pre-treatment 

on increasing the mechanical performance of Ti/Cusil/AI2O3, brazed systems depends directly on the 

used dose of Ti, but in a non-linear relationship. Within the studied range of doses of implanted Ti, 

5x1015 to 5x1016 at/cm2, the maximum shear strength for the Ti/Cusil/AI2O3 (91 ± 13 MPa), brazed 

joints was obtained for the 1016 at/cm2 dose. For lower implantation doses the effect of the treatment is 

not significant, and for higher doses there is a clear decrease of the obtained strength, as compared to 

that obtained for 1016 at/cm2.  

Finally, Chapter 7 presents the main conclusions of the PhD thesis, in a brief and integrated way, 

summarising the most important achievements resulting from the experimental work, and proposes 

some ideas for future research work.  


