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RESUMO

Nos últimos anos os vidros fluorofosfatos foram e continuam sendo bastante
estudados. Tais vidros podem ser comparados em muitos aspectos aos vidros f1uoretos,
bastante utilizados para dispositivos operando no infravermelho.

Os vidros fluoretos exibem baixo índice de refração, baixa viscosidade e podem
apresentar alta transmissão na região de infravermelho, porém, apresentam grande
tendência à devitrificação.

Já os vidros fluorofosfatos são geralmente mais estáveis contra a devitrificação
comparados aos vidros fluoretos. As aplicações tecnológicas dos sistemas fluorofosfatos
envolvem a produção de vidros ópticos e cabos de fibras para aplicações médicas, além
do uso de fibras na industria automotiva.

Neste trabalho, a intenção foi produzir e caracterizar vidros de fluorofosfatos a
base de In(P03h ainda não relatados na literatura. Assim, foi desenvolvido um método de
preparação do composto de partida In(P03h e este foi caracterizado através de Difração
de Raios X. Foi realizado um estudo sistemático do sistema vítreo binário In(P03h - BaF2.
Estes vidros foram caracterizados através de diferentes técnicas, tais como, DRX, IV,
Espalhamento Raman e RMN 31 P. Considerando os resultados obtidos, foram
identificadas as melhores composições vítreas para a fabricação de janelas operando no
infravermelho médio.



ABSTRACT 

In the last decade, fluorophosphate glasses have been extensively studied. Such 
glasses can be compared in many aspects with fluoride glasses, which are used for 
devices operating in the infrared window. They show low refractive index, low viscosity 
and can present high transmission in the infrared range depending on the composition. 

On the other hand, fluorophosphate glasses are generally more stable against the 
devitrification compared to fluoride glasses. The technological applications field of the 
fluorophosphate systems involves optical glass production, design of optical fibers for 
medical applications such as automotive industry uses. 

In this work, it was intended to produce and to characterize fluorophosphate 
glasses based on I~I(PO~)~, still not related in literature. In this sense, a new route to 
synthesized In(P03)s was developed and it was characterized by X-ray diffraction. It was 
carried out a systematic study of the binary system I~I(PO~)~ - BaF2. The glass samples 
were characterized using differents techniques, such as, X-ray diffraction, infrared and 
Raman spectroscopies and 3 1 ~  NMR. From this results, the best glass compositions were 
chosen to manufacture optical windows operating in the infrared region. 
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Figura 1.1 - Diagrama de temperatura para um fundido formador de vidro[91.

Assim, para um tratamento termodinâmico, a linha de líquido super resfriado pode

continuar a ser tratada como uma linha de líquido em "equilíbrio". Sob resfriamento

continuado a situação não permaneceria para sempre, pois o resfriamento causa

contração no "volume Iivre'~Este volume geralmente é considerado maior, em proporção,
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Figura 2.10- Registro que mostra os três sinais de ressonância magnética dos núcleos H do etanol.

o fenômeno chamado de desvio químico torna a espectroscopia RMN uma

técnica muito poderosa na identificação e determinação da estrutura de substâncias.

Assim como em espectroscopia de absorção no infravermelho há freqüências

características de grupos de átomos, também se verificam zonas características e

absorção RMN para a maior parte das situações moleculares em que se encontram

núcleos 1He 13C.

A técnica de RMN de Alta Resolução, normalmente aplicada à química na análise

de estruturas moleculares, permite identificar ligações e grupos químicos a partir da

posição e da estrutura das Iinhàs espectrais. Técnicas específicas como rotação segundo

ângulo mágico, polarização cruzada e desacoplamento nuclear, são utilizadas para

resolver os espectros e separar as diferentes interações presentes num dado sistema[51J•

30









































BI3 - 20oC/min

BI3 - lOoC-min

BI3 - 2°C/min

500 600 700 800

temperatura (OC)

.
Figura 3.13 - DSC: estudo da variação da taxa de aquecimento da amostra 50-50 do sistema binário

In(POa)s - BaF2.

Assim, podemos pensar que estamos na presença de um rearranjo estrutural da

estrutura polimérica do vidro, formada por cadeias de polifosfato «P03h).

Ropp e colaborador~s[61]também observaram um pico endotérmico em seguida

da transição vítrea em vidros a base de Ca(P03)n. Neste trabalho os autores atribuem

este pico à história térmica de preparação dos vidros, onde podemos obter estruturas

com cadeias de fosfatos longas ou curtas. Porém, não trazem nenhuma justificativa ou

dados complementares que possam confirmar esta hipótese.

3.6 - Estabilidade térmica dos vidros
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