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Resumo

Foram realizadas, com sucesso, fusões de vidro ã base de Nb O

em forno de radio freqüência e atmosfera inerte de hélio. Os vidros,

apôs fusão, apresentaram índice de retração de 1,73 +_ 0,01, livre da

bolhas e com ótima homogeneidade. O único inconveniente foi a colora-

ção amarela, proveniente tanto de impurezas como do próprio nióbio.

Este vidro tem importância estratégica a nível brasileiro, pois as

maiores jazidas mundiais de nióbio encontram-se no país, e outrGs cons_

tituintes, como Po°5 e pk0 são também facilmente encontrados.

MELTING OF ^>2°5 Ü L A S S I N A ^F FURNACE ,

Abstract

NboOr were successfully melted in a RF furnace under He inert

atmosphere. After melting, the glasses presented refractive index

about 1,73 + 0,01, free of bubbles with good homogeneity. The only .

proh13m -às Lhe yellow colour produced by impurities originating in

the niobium. To Brazil, this glass has strategic importance, because

the world largest niobium resources are founded in Brazil and other

glass components, as P2O5 and PbO are also easily founded.
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1. Introdução

Vidros contendo oxido de nióbio apresentam um alto índice

de refração e baixa dispersão, sendo portanto de grande aplicação

teenolcgica^ » podendo ser utilizado em lasers, sistema de lentes

para cameras, lentes objetivas para microscópio óptico, fibras óp-
(2)

ticas para curtas distancias, etc. Devido a sua importância,

estes vidros tiveram, nas décadas recentes, um grande desenvolvimen

to. Como o Brasil detém 70% das reservas de niõbio do inundo, além

de minas de fosfato (de onde obtemos o P2°5^ e considerável quanti-
(3)

dade de chumbo, o estudo de t«is vidros tem um caráter estratégico.

Para os estudos iniciais desse tipo de vidro, testamos uma

composição quaternária contendo 23,91% de N'O2°5' fun(3ido em forno

de indução (RF) em cadinho de mulite. Este vidro foi facilmente fun-

dido, e durante o processo observamos "raias" era sua superfície, de-

vido ao fluxo de suas camadas.

2. Parte Experimental

A composição utilizada foi a seguinte: 25,04% P2°5' 34,25%

PbO; 23,91% Nb2O5 e 10,80% K2O (?• em massa). O vidro preparado em for

ma de pó foi fundido en, cadinho de mulite num forno de indução (RF)

de 3Ckw de potência trabalhando na freqüência de 5MHz. Como o cadinho

de inulite utilizado não suporta choque térmico, foi necessário fazer-

mos o pré-aquecimento do vidro em um forno de resistência ã tempera-

tura de 1100°C. A fig. 1 ilustra este sistema, o vidro permanece no

i:orno de resistência durante 3 horas, em seç,\tid:i o cadinho é elevado

até o interior da espira de indução onde se dará o acoplamento, ou

seja, toda a potência do forno passará a agir diretamente sobre o

vidro/ que neste instante estará quase liquido, fundindo-o totalmente.
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Uma vez iniciada a fusão, o cadinho é alimentado a intervalos reyula-

xes, com pequenas quantidades de pó. Durante este processo também uti-

lizamos o borbulhamento de He para a retirada de bolhas. Este borbulha

mento se dará até 1 hora após o cadinho estar com a quantidade de vi-

dro desejada. Uma vez pronto o vidro, este é vazado em um molde de

inox e em seguida transferido para a mufla onde se darã o tratamento

térmico.(Fig. 1).

3. Resultados e Comentários

Na Fig. 2 temos o linguote obtido, o qual apresentou uma cor

amarelada pois este vidro corta 45% da transmitância em 400 nm, como

podemos observar na Flgura 3. Esta curva de transmitância pods variar

dependendo da compra ;io do vidro utilizado.

A cor araare ".« c devida tanto ao próprio niõbio cano às Impurezas das

matérias primas utili >nuie cb próprio cadinho. Caso utilizássemos componentes

mais puros e fundi5 -amos o vidro em cadinhos de quartzo, tal cor seria

diminuída conside: velmente. (Figs. 2 e 3).

U»n outro atjecto interessante deste vidro é a facilidade de

acoplamento no for;o de indução, agilizando deste modo o processo de

fusão. Durante a fusão, podemos observar nitidamente "raias" na super

ficie do vidro, que aparecem devido ao fluxo ascendente das camadas

jnais internas do vidro. Este fluxo é provocado pela corrente indi.zi.da

no próprio vidro, que tem o sentido radial. Na figura 4 temos o esque-

ma deste fluxo. A vantagem deste tipo de fluxo é a de ajudar na

rada da.3 bolhas, uma vez que estas são carregadas até a superfície

pelo movimento da? camadas, além de melhorar a homogeneidade (Figura 4).

0 Índice de refração deste vidro é do 1,73+0,01, medido no

comprimento de onda de 63288'



4.Conclusões

Como podemos observar, este tipo de vidro é muito interessante

devido c seu fácil acoplamento no forno de indução, agilizando deste

modo a fusão, e pelo fato de apresentar un» alto índice de refração.

O fato de também apresentar uma curva de absorção do ultravioleta até

a faixa do visível, aumenta a sua aplicação tecnológica. Este tipo de

vidro pode vir a ser utilizado na fabricação de fibras ópticas para

curta distância; para tanto, novas experiências deverão ser realizadas,

visando um estudo mais detalhado.
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7. Legenda das figuras

Fig. 1 - Sistema de pré-aquecimento com forno de resistência.

1. cadinho de muiite

2. forno de resistência

3. suporte do cadinho

4. espira de indução

5. guia para o suporte

Fig. 2 - Linguote do vidro após tratamento térmico.

Fig. 3 - Curva de transmitancia versus comprimento de onda.

Fig. 4 - Esquema de fluxo das camadas do vidro durante a fusão.

1 - "raias" na superfície do vidro líquido com uma to-

nalidade mais escura.

2 - movimento das camadas.

Fig. 1 1193
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