
 

 

 

 

Consolidação com SPS  

(sinterização com plasma de descarga) 

 

JOSÉ DE BRITO CORREIA 

 

Unidade de Energia Solar 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 

 



Agradecimentos 

• Relativamente aos resultados que vou 

apresentar gostaria de agradecer a 

colaboração de vários colegas, estudantes 

e bolseiros no LNEG, no IST/ITN (em 

particular à Profª Patrícia Carvalho) e no 

Japão AIST, NCRI. 



• Introdução 

– História da tecnologia 

– Equipamentos 

 

• Técnica do SPS  

– Mecanismos de consolidação 

– Propriedades 

 

• Aplicações 

– Materiais para Fusão Nuclear 

– Estruturas multicamada W/Cu para dissipação de calor 

 

• Conclusões  

 



História da tecnologia SPS 

 
• Desde 1930 que em vários países se 

tentou consolidar pós metálicos através de 

correntes eléctricas. 

• Em 1990 a Sumitomo Heavy Industries 

Ltd. (Japão), desenvolveu o primeiro 

equipamento  comercial de SPS utilizando 

matrizes e punções de grafite 

electricamente e uma corrente pulsada 

DC. Permitia obter densificação muito 

rápida (minutos) partindo de pós soltos. 

 

 

 



plasma 

• Plasma ~ gás ionizado condutor 

• A formação de plasmas de descarga entre as 

partículas de pó é promovida pela aplicação de 

corrente pulsada DC de grande intensidade 
 

 

 

• Scheme of a SPS-system  

1 pulsed current generator 

2 pressing tool with sample  

3 upper punch  

4 lower punch  

5 water-cooled vacuum chamber 

 

• O nível de vácuo é mantido a ~6x10-2mbar para 

facilitar a formação de plasma 

 



Equipamento de consolidação SPS 



Fuji Electronic Industrial Co. 

• ex-SPS Syntex Inc, ex-Sumitomo C. M.  

 

 

 

 

 

 

 
• Ø150mm ZrO2(3Y)/stainless steel 

(SUS410L) FGM/LB sintered compact 



AIST  Tsukuba 

• Consolidações de W-C,Ta e Cu-C 

 

 

 

 

 

 

• Colaboração continua deste 2007 



FCT Systeme GmbH, 

• Spark Plasma Sintering Furnace type HP D 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• working temperature up to 2400°C 

• vacuum: 5×10-2 mbar 

• furnace gas: Ar / N2 (and others, on request) 

• servo hydraulic force control 

• measuring of densificatio path 

• double-walled water-cooled stainless steel vacuum vessel with a leak rate of up to 1×10-3 mbar l/s 

• freely programmamable pulse on/off (1...255 ms) for each segment individually 

• heating rate up to 1000 K/min 

• extensive software for data recording and evaluation of all sintering parameters 

 



Mecanismos de sinterização com 

plasma de descarga (SPS) 

 
  

 

– Pressão, corrente 

eléctrica pulsada 

• plasma entre as 

partículas de pó  

• aquecimento por efeito 

de Joule 

• Electromigração 

• deformação plástica 

– Rápida densificação 

 



sinterização com plasma de descarga 

• Mecanismo é muito complexo e localizado: 

 

 

 

 

plasma entre as partículas  

=>  

”limpeza”  e fusão 

superficial dos pós 

 

 



Propriedades dos materiais sinterizados 

• SPS muito adequado para consolidar materiais 

metaestáveis/ que não podem ser expostos a altas 

temperaturas. A fusão/solidificação rápida apenas da 

superfície dos pós preserva as propriedades do pó 

inicial. 

• A microestrutura é em geral heterogénea, evidenciando 

“prior particle boundaries”, sendo também aí as 

propriedades distintas das de interior do pó. 

• SPS é ideal ligar materiais muito diferentes, e para o 

fabrico de materiais com gradiente funcional/ 

multicamadas.  



Exemplos de aplicações  

• Novos Materiais para Fusão Nuclear 

– Nanocompósitos Cu-nD (dispersão de 

nanopartículas de carbono em Cu 

nanoestruturado) 

– Compósitos W-Ta (dispersão de fibras de Ta 

em W nanoestruturado) 

• Estruturas multicamada W/Cu para 

dissipação de calor (heat sink) até 10 

MWm-2 (no diversor do ITER) 



Colaboração IST/LNEG 

 • Protocolo de 

cooperação 

investigação e 

desenvolvimento de 

“plasma facing 

materials” para 

aplicação em fusão 

nuclear (IPFN/EFDA) 

 

• ITER ex de reactor 



Proposta dos “materiais” à “fusão”: 

 Consolidação de nanocompósitos através de SPS. 

• Nanocompósito W/Cu-nD,mD com gradiente funcional ou 

multicamada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Condutividade 

térmica 

Dureza 

Superfície com elevada dureza e 

condutividade superior à do cobre 



Síntese de nanocompósitos nD; MA 

• Para aplicações em fusão nuclear é essencial que a matriz seja 

nanoestruturada (para reter os  defeitos induzidos pela radiação). A 

forma expedita de obter a nanoestrutura é através de moagem (MA) 

• nanocompósitos (Cu-C) reforçados com: 

– nanodiamante nD (ultradisperse diamond -UDD) obtido a partir 

de detonação (NCRI-Japão) 

 



Síntese de nanocompósitos c/mD; MA 

 

• Cu-mD 

• W-mD 

 



Síntese mecânica 

• “Mechanical Alloying” / síntese 

mecânica / moagem reactiva    

 processamento de pós elementares 

em moinhos de bolas de alta energia.  

 

• Este processo foi inicialmente 

desenvolvido na empresa INCO para o 

fabrico de superligas à base de níquel 

reforçadas por dispersões de óxidos 

(ODS), destinadas a turbinas a gás . 

 



Mechanism of mechanical alloying 
• Dynamic balance between cold welding and fracture 

 gradual mixture; nanostructure in the end  

• Especially suited for the production of composite materials  

 

J. B. Correia, et al., Materials Science Forum, Vol. 455-456 (2004), p.501.  

 

P.A. Carvalho et al., Acta Materialia, Vol 53/4 (2005) 967-976. 

Fe 

Cu 



Materiais nanoestruturados  

• tamanho de grão/cristalite inferior a 100nm, em que há uma substancial 

alteração de propriedades (físicas ou químicas) em relação aos materiais 

convencionais. 

• grande proporção dos átomos está localizada nas fronteiras de grão, em 

configurações de maior energia que na rede cristalina perfeita, sendo esta 

a principal razão das propriedades especiais que caracterizam estes 

materiais:  

– Propriedades mecânicas  

– Propriedades magnéticas 

– Equilíbrio de fases  

– Reactividade química 



Estrutura do diamante resiste a MA 

  



SPS  MA Cu+nD 

 

 

 

SPS a 800 ◦C sob uma pressão de 

400MPa durante 3min. 

 

densidade 7.89 g/cm3, densificação 

96% numa única operação a partir de 

pó solto. 



Cu+nD microestrutura após SPS 

  

 

 

 

 

 

 

 

• ppb claramente visíveis 

(alguns mm) 

• matriz nanoestruturada após 

SPS, boa dispersão de nD, 

elevada dureza (~5x a do 

cobre recozido) 

 



SPS de W-40%atC(mD) 

 

 

 

 

 

 

• Temperatura de SPS: 

Compromisso entre a 

densificação e formação 

de carbonetos de W 



SPS W-mD Condutividade térmica 

• Condutividade térmica melhora com o aumento da temperatura de 

consolidação, mas a densificação ainda é baixa (~70%) e acima de 1100ºC 

formam-se carbonetos. 



SPS de W-Ta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Full solid solubility of (Ta,W),  alloying will depend 

on slow solid state interdiffusion, T and t dependant  

 

• The fast consolidation at a relatively low 

temperature provided by SPS enabled full 

densification without major interdiffusion between Ta 

and W, in contrast with the full miscibility expected 

from the equilibrium phase diagram 

 

• ENMAT 2010 (Karlsruhe) 

Figure 2-SEM/EDS picture of W-10%Ta-2h at 200rpm 

SPS 1510ºC, (a) areas with high W content (b) areas with 

high Ta content 

Figure 1- Hardness and internal microstructure of 

powders MA at 200rpm and SPS consolidated 



HIP de W-Ta 

 
• O processo de consolidação 

alternativo HIP conduz a 

crescimento de grão muito rápido e 

interdifusão acelerada acima de 

1300ºC 

• Ductilidade muito limitada 



Aumento da tenacidade de W 

 

• Grande parte do esforço 

no desenvolvimento de 

“plasma facing materials” 

para aplicação em fusão 

nuclear concentra-se no 

aumento da tenacidade de 

W.  A nossa abordagem 

consiste em reforçar o W 

com fibras curtas de Ta, 

que deflectem as fissuras. 

O processamento envolve 

MA e SPS para minimizar 

interdifusão de W/Ta.   



SPS W-Ta, rampas de aquecimento 

 

 

 

• Consolidação extremamente rápida de 

pós de W, W-Ta 

 

• Tipicamente 3 minutos à temperatura 

de sinterização 

 

• Fornecido pelo Dr. Kotaro Hanada, 

AIST, Tsukuba.  



SPS W-Ta densificação 

 

 

 

 

 

Best densification 

results at higher 

temperature 
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SPS W-TA Condutividade térmica 

W-Ta; the best thermal 

diffusivity values are at 

intermediate consolidation 

temperatures 
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Pure W (PPS) 



SPS W-TA Condutividade térmica 

vs densidade 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

60 65 70 75 80 85 90 95 100

T
h

e
rm

a
l 
d

if
fu

s
iv

it
y
 a

t 
2

0
0

ºC
 (

c
m

2
. 
s

-1
) 

Density (%) 

density Ta in SS  



SPS W-Ta dureza e tenacidade 

best predictor for very low Kc is VHN>500 

densification grain growth 



Optical Microscope 

W10%Taf(1cm)2h170rpm SPS 1200ºC 
Optical Microscope 

W10%Tap2h170rpm SPS 1200ºC 

Ta fibre Ta powder 

SPS W-Ta, efeito da dimensão do reforço  

 



Multicamada consolidada c/ SPS 
• Mater. Future Fusion Fission Technol. 1125(2009) 59-64 • Exemplo de multicamada com materiais 

muito propriedades muito diferentes 

(temperaturas de fusão e durezas), 

consolidado muma única operação partindo 

de pós soltos. 



Conclusões 

• SPS permitia obter densificação muito rápida numa 

única operação partindo de pós soltos. 

• SPS é particularmente adequado para ligar materiais 

muito diferentes, e para o fabrico de materiais com 

gradiente funcional/ multicamadas. 

•  SPS permite consolidar materiais metaestáveis ou que 

não podem ser expostos muito tempo a altas 

temperaturas. 

 



Obrigado 


