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EMENTA
________________________________________________________________________
Processos de obtenção de pós. Caracterização e propriedades dos pós. Métodos de
compactação e moldagem. Processos de sinterização e homogeneização. Principais
ensaios em materiais sinterizados. Peças estruturais - Produção em grandes séries.
Materiais porosos. Materiais de alto ponto de fusão. Materiais conjugados. Materiais
sinterizados magnéticos. Produção e propriedades de materiais cerâmicos.
PROGRAMA
________________________________________________________________________
Parte A
1 - Introdução e visão geral do assunto
2 - Tecnologia de fabricação de pós (Apenas uma visão geral com alguns exemplares
envolvendo os materiais usados)
3 - Características físicas e propriedades tecnológicas de pós (tamanho de partícula,
superfície específica livre, forma das partículas, densidade aparente, escoabilidade,
compressibilidade, sinterabilidade)
4 - Conformação ou compactação de pós (compactação unixial, compactação isostática,
laminação e extrusão de pós, moldagem por injeção, compactação a quente, colagem de
barbotina, etc)
5 - Tratamento térmico de sinterização (sinterização no estado sólido, sinterização com
presença de fase líquida, sinterização assistida por pressão externa, homogeneização de
misturas de pós durante a sinterização)
Parte B
6 - Aços sinterizados
7 - Materiais porosos sinterizados (filtros, buchas autolubrificantes, catalizadores,...)
8 - Materiais compósitos sinterizados.
- metal duro
- pastilhas de freio e embreagem
- compósitos de baixo coeficiente de atrito
- compósitos de alta desidade
- contactores elétricos
9 - Metais de alto ponto de fusão
10 - Cerâmica tradicional
11 - Noções de cerâmica de Engenharia (cerâmica avançada)
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