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RESUMO
Os dielétricos de vidro temperado são componentes utilizados em isoladores elétricos de
linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, e devem apresentar confiabilidade
operacional para suportar o clima e as condições de poluição das cidades e metrópoles do
Brasil. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma rota de produção de um dielétrico de
vidro temperado para REM (resistência eletro-mecânica) de 45 kN com elevada
confiabilidade mecânica e termomecânica. Para tanto foram realizadas investigações em uma
linha de produção industrial com um protótipo de dielétrico de vidro de silicato sodo-cáustico,
onde foram verificadas as influências da variação dos parâmetros de processo e do tipo de
tratamento de têmpera, térmica e/ou química, nas propriedades mecânicas e termomecânicas
do dielétrico.
Os parâmetros de processo foram variados com o intuito principalmente de diminuir a
temperatura da peça ao longo de todo o processo. As variações foram realizadas em três
níveis, denominados processo de fabricação A, B e C. Em alguns casos, também foi realizada
uma etapa final de têmpera química. Foram preparados três conjuntos de peças conforme o
processo de têmpera: térmica; química; e dupla têmpera, têmpera térmica seguida de têmpera
química. Os dielétricos produzidos foram caracterizados por meio de: ensaio de compressão
para determinação da força de ruptura; ensaios de choque térmico frio-quente; quente-frio;
quente-frio ciclado; e ensaio de impacto para determinação da energia absorvida. Os
resultados de força de ruptura em compressão e tempo de ruptura em choque térmico frioquente foram analisados pela estatística de Weibull.
A diminuição da temperatura do vidro durante a conformação e a diminuição da severidade de
têmpera térmica resultou em diminuição da quantidade de peças fraturadas e aumento das
propriedades mecânicas, resistência ao choque térmico e confiabilidade mecânica e
termomecânica. O tratamento de têmpera térmica resultou na produção de dielétricos com
elevadas propriedades mecânicas, mas com baixa confiabilidade termomecânica, enquanto o
tratamento de têmpera química resultou em propriedades mecânicas abaixo das especificadas,
mas com excelente desempenho nos ensaios de choque térmico. Já o tratamento de dupla
têmpera, térmica e química, resultou na produção de dielétricos com elevadas propriedades
mecânicas, excelente desempenho nos ensaios de choque térmico e elevada confiabilidade
mecânica e termomecânica, possivelmente decorrente da formação de um perfil de tensão
residual de compressão na superfície, determinado pelos fenômenos de relaxação de tensão e
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troca iônica, que teve o efeito de melhorar o desempenho mecânico e termomecânico das
peças mais fracas do conjunto (lote).
As alterações realizadas nos parâmetros de processo e a introdução de uma etapa adicional de
têmpera química possibilitaram o desenvolvimento de uma rota de fabricação de um dielétrico
de vidro temperado com elevada confiabilidade mecânica e termomecânica.

Palavras-chave: Dielétrico, Vidro, Têmpera térmica, Têmpera química, Troca iônica,
Processo, Prensagem, Propriedades mecânicas, Choque térmico
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ABSTRACT
Effects of thermal and chemical tempering in a glass dielectric
Tempered glass dielectrics have been used in electric insulators for electricity transmission
and distribution lines, and must present operational reliability for supporting the climate and
pollution conditions of Brazilian cities and metropolitan areas. The aim of this work was the
development a production route of a tempered glass dielectric (45 kN class) with high
mechanical and thermomechanical reliability. In this context, investigations were conducted
using an industrial processing line with a dielectric prototype of soda-lime silicate glass,
where the effects of processing parameters and mode of tempering process, thermal and/or
chemical, in the mechanical and thermomechanical properties of the dielectric were evaluated.
The processing parameters were varied mainly in order to lower the glass temperature along
all process. The changes were made in three levels, named manufacturing process A, B and C.
In some cases, a final step of chemical tempering was also conducted. Three dielectric
samples were prepared varying the tempering process: thermal; chemical; and two-step
tempering, chemical tempering following thermal tempering. The produced dielectrics were
characterized by means of: compression test for determination of the fracture load; cold-hot,
hot-cold and cycled hot-cold thermal shock tests; impact test for determination of the
absorbed energy. The results of fracture load in compression and fracture time in cold-hot
thermal shock were analyzed by means of Weibull statistic.
The lowering of glass temperature during the forming and the lowering of thermal tempering
severity resulted in the lowering of fractured pieces fraction, increase of mechanical
properties and thermal shock resistance, and increase of mechanical and thermomechanical
reliability. The thermal tempering process resulted in production of dielectrics with high
mechanical properties, but with low thermomechanical reliability, while the chemical
tempering process resulted in values of mechanical properties lower than specified ones, but
with high performance on thermal shock tests. The two-step tempering process, thermal and
chemical, however, resulted in the production of dielectrics with high mechanical properties,
high performance on thermal shock tests, and high mechanical and thermomechanical
reliability, possibly due to the formation of a compressive residual stress profile in the surface
region, determined by stress relaxation and ion exchange process, which acted to improve the
mechanical and thermomechanical performance of the weakest pieces of the distribution.
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The changes in processing parameters and the introduction of an additional step of chemical
tempering made possible the development of a manufacturing route of tempered glass
dielectric with high mechanical and thermomechanical reliability.

Keywords: Dielectric, Glass, Thermal tempering, Chemical tempering, Ion exchange,
Processing, Pressing, Mechanical properties, Thermal shock
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1. INTRODUÇÃO
O vidro tem sido produzido por centenas de anos e sua história está intimamente ligada à da
própria humanidade. Devido às suas inúmeras propriedades, o termo vidro passou a ser
genérico, e hoje pode-se falar de vidros da mesma forma como comumente se fala sobre
cristais, líquidos e gases, com tratamento similar a qualquer um dos estados da matéria. A
sociedade moderna criou uma enorme demanda que foi satisfeita pelos novos limites que o
vidro pode alcançar. Devido às suas especiais propriedades, como a facilidade de fabricação,
propriedades ópticas e elétricas, durabilidade química e dureza, hoje os vidros são aplicados
na transmissão de informações, processamento de sinais e conservação de energia. A partir de
então, com a rápida expansão do conhecimento científico, novas descobertas foram surgindo e
uma ampla área de pesquisa surgiu, a dos vidros de funções especiais. Uma das suas inúmeras
aplicações especiais refere-se aos dielétricos de vidro para montagem de isoladores elétricos.
Utilizados nas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, os isoladores com
dielétricos de vidro temperados tipo disco, articulados em cadeias de suspensão e ancorados,
isolam eletricamente a linha da terra e sustentam mecanicamente os cabos aéreos de energia
fixados nos postes. Os isoladores elétricos com dielétricos de vidro (Figura 1.1) apresentam
algumas vantagens sobre os isoladores com dielétricos de porcelana e de polímeros, entre elas
seu desempenho em elevadas temperaturas e em condições extremas de umidade e poluição.
Mesmo com essas vantagens, os isoladores de vidro têm uma limitação que está relacionada à
fragilidade característica que apresentam os materiais vítreos.

Figura 1.1: Imagem de um isolador com dielétrico de vidro (CERÂMICA SANTA
TERESINHA, 2007).

Este trabalho iniciou-se em função da necessidade de desenvolvimento de um dielétrico de
vidro nacional, na empresa Prismatic Vidros de Precisão S.A. (Sorocaba, SP), que

17

proporcione confiabilidade operacional para o clima e as condições de poluição das cidades e
metrópoles do Brasil. Este desenvolvimento foi solicitado por uma empresa montadora de
isoladores elétricos no país para a substituição (nacionalização) dos dielétricos de vidro
importados da Europa. A incidência de falhas nos isoladores de vidro não é muito comum,
porém é um problema grave quando se fala de uma linha de alta tensão. Castilha, Faesarella e
Velazquez (2003) relataram que isoladores de vidro, embora representem uma pequena parte
dos custos operacionais das subestações convencionais de alta tensão e de linhas de
transmissão e distribuição de energia elétrica, podem comprometer seriamente o
fornecimento, mesmo que a falha seja de um único elemento.
As Tabelas 1.1 a 1.3 apresentam dados relativos à indústria de vidros no Brasil, com destaque
aos dados dos dielétricos (SINDIVIDRO, 2007). Em 2006, o faturamento dos dielétricos foi
de cerca de um terço do segmento de vidros técnicos, tendo participação de 7,0% no
faturamento total do setor de vidros, que alcançou o valor de ~R$ 4 bilhões. Os dados das
Tabelas 1.1 a 1.3 mostram a significativa participação dos dielétricos no setor de vidros. O
potencial mercado para o desenvolvimento de dielétricos de vidro de maior desempenho e/ou
menor custo é, portanto, significativo na área de isoladores elétricos.

Tabela 1.1 – Desempenho do dielétrico de vidro para isoladores comparado a produção global
de vidro no Brasil.
Desempenho Global da Produção de Vidro no Brasil
Segmento

Faturamento Participação Capacidade
de produção

Investimento
2006
2007 (prev.)

(milhões R$)

(%)

Embalagem

1.230

31,4

1.297

42,0

48,0

5,1

Domestico

512

13,1

228

15,0

22,0

2,3

270
811

7,0
20,6

81
244

7,0
20,0

8,0
22,0

0,9
2,4

Planos

1.095

27,9

1.240

25,0

27,0

1,4

Total

3.918

100,0

3.090

109,0

127,0

12,1

Técnicos

Isoladores
outros

Fonte: SINDIVIDRO, 2007.

(milhões R$) (milhões R$)

Empregos
(mil)
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Tabela 1.2 – Capacidade instalada da indústria vidreira no Brasil.

Segmento

Capacidade Instalada - Vidro no Brasil
( mil / toneladas / ano )
2002
2003
2004

2001

2005

2006

Variação
( %)

Embalagem

1.335

1358,0

1.293

1277,0

1292,0

1297,0

0,4

Domestico

236

236,0

296

283,0

220,0

228,0

3,6

60
181
241

66
198
264,0

66
199
265

74
223
297,0

83
249
332,0

81
244
325,0

-0,53
-1,58
-2,1

Planos

1.110

1050,0

1.050

1240,0

1240,0

1240,0

0,0

Total

2.922

2.908

2.904

3.097

3.084

3.090

0,2

Técnicos

dielétricos
outros

Fonte: SINDIVIDRO, 2007.

Tabela 1.3 – Perfil de vidros técnicos no Brasil
Perfil de Vidros Técnicos
Ano

Faturamento
(milhões R$)

Capacidade
de produção
(mil toneladas)

Investimento

Exportações

(milhões U$$)

(milhõesU$$)

2001

660

241

38,0

64,0

2002

853

264

10,0

70,0

2003

896

265

9,0

95,0

2004

1.119

297

29,0

108,0

2005

1.078

332

46,0

72,0

270
811

81
244
325

7,0
20,0
27,0

0,9
2,4
73,0

2006 dielétricos
outros

1.081

Fonte: SINDIVIDRO, 2007.

As dificuldades técnicas para a produção de dielétricos de vidro com elevada confiabilidade
estão relacionadas principalmente ao processo de têmpera térmica, realizado para aumentar a
resistência mecânica e a resistência ao impacto do vidro de silicato sodo-cáustico. A
geometria complexa dos dielétricos dificulta um resfriamento homogêneo da peça durante a
têmpera, o que resulta em maior variabilidade das propriedades mecânicas. Neste trabalho
foram verificadas as influências da realização de um tratamento de têmpera química após a
têmpera térmica, aparentemente apresentadas neste trabalho pela primeira vez, ao menos em
dielétricos de vidro.
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2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma rota de produção de um dielétrico de vidro
temperado para REM (resistência eletro-mecânica) de 45 kN com elevada confiabilidade
mecânica e termomecânica (resistência à compressão, choque térmico e impacto). Para tanto
foram realizadas investigações em uma linha de produção industrial com um protótipo de
dielétrico de vidro de silicato sodo-cáustico, onde foram verificadas as seguintes influências:
i) efeito da variação dos parâmetros de processo de conformação e têmpera térmica, nas
propriedades mecânicas (resistência à compressão e resistência ao impacto) e
termomecânicas (resistência ao choque térmico nas condições frio-quente, quente-frio e
quente-frio ciclado) do dielétrico de vidro; e
ii) efeito da aplicação dos processos de têmpera térmica, têmpera química e têmpera
térmica complementada pela têmpera química nas propriedades mecânicas e
termomecânicas do dielétrico de vidro.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo são apresentadas as revisões da literatura pertinente aos seguintes tópicos: i)
breve história da evolução dos vidros; ii) características do estado vítreo, incluindo conceito
de temperatura de transição vítrea (Tg) e efeito da velocidade de resfriamento; iii) teorias
estruturais do vidro; iv) produção do vidro, incluindo descrição dos vidros típicos,
composição e fusão; v) algumas propriedades relevantes do vidro, incluindo viscosidade,
resistência mecânica e resistência ao choque térmico; e vi) tratamentos térmicos, incluindo
recozimento, têmpera térmica e têmpera química.

3.1 História do vidro
O vidro, do latim vitrum, refere-se a um material dos mais antigos conhecidos da humanidade.
Sua descoberta tem sido objeto de muitas controvérsias, pois os historiadores não dispõem de
dados precisos sobre sua origem. Dos poucos que a História registrou existe uma receita
pertencente à antiga biblioteca do rei assírio Assurbanipal (669-626 AC), escrita em
caracteres cuneiformes: “Tome 60 partes de areia, 180 partes de cinzas de algas marinhas e
cinco partes de cal. Assim você obterá um vidro” (BUNDE; FUNKE; INGRAM, 1998). No
entanto, após a descoberta de objetos de vidro nas necrópoles egípcias, pode-se concluir que o
vidro já era conhecido há pelo menos 3000 AC. Produtos manufaturados vítreos têm sido
descobertos na Mesopotâmia com possíveis datas de fabricação de até ao redor de 4500 AC.
Estes tipos de vidros consistiam essencialmente de Na2O, CaO e SiO2, com composições
bastante próximas às das elaboradas pelas modernas indústrias de hoje.
Há indícios de que os fenícios foram os precursores da indústria do vidro e os responsáveis
pela comercialização com outros povos. Através de suas relações com o Egito, os romanos
aperfeiçoaram essa arte e se tornaram exímios nela, chegando a dominar os mais adiantados
processos de lapidação, pintura, coloração, gravura e moldagem. A indústria dos vidros
floresceu e se desenvolveu no Egito e depois na Síria e Mesopotâmia. Posteriormente centros
apareceram em Chipre, Rodes e Grécia, na Península Italiana (por volta de 900 AC), na região
ao redor de Veneza (500 AC) alcançando até a China. O método do sopro foi provavelmente
inventado na Fenícia e na Síria entre 27 AC e 14 DC e certamente revolucionou as técnicas de
elaboração, embora tenha permanecido por séculos baseado no processo de sopro com um
longo e fino tubo de metal. Este desenvolvimento técnico estimulou a arte em vidraria,
espalhando-se para Pérsia e Oriente (GLASS ONLINE, 2007).
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Escritos antigos confirmam que a atividade vidreira estabeleceu-se em Roma, no tempo do
imperador Tibério, alcançando grande desenvolvimento e perfeição, além de ter reduzido
consideravelmente os preços, de forma que o uso de vasilhames, feitos de vidro soprado em
moldes, tornou-se popular. Os romanos levaram esses processos para a Península Ibérica,
Gália e Bretanha, onde permaneceram por muito tempo. Mas a invasão dos bárbaros pôs fim a
essa atividade e o vidro foi praticamente esquecido no Ocidente. Com a mudança da sede do
Império Romano para o Oriente, Constantino Magno levou consigo artesãos hábeis nessa arte,
impedindo assim que a indústria vidreira extinguisse, passando a monopolizar o comércio de
vidrarias. Esse monopólio foi até o século XIII, quando então os venezianos começaram a
introduzir artistas gregos em suas oficinas, ocasionando uma grande prosperidade nessa
indústria. As cinzas das algas marinhas contendo sódio foram substituídas por plantas
terrestres que continham potássio (ZAHAR; TOGNOLO, 1990; GLASS ONLINE, 2007).
A importância de Veneza como um centro manufaturador de vidros cresceu constantemente
pelos 10 séculos seguintes. Murano tornou-se um grande centro onde o “Cristal de Veneza”
era produzido. O comércio com o Império Bizantino durou até a queda de Constantinopla e o
interesse então se voltou ao mundo ocidental e, até o fim do século XVII, Veneza predominou
no mundo da vidraria. A indústria veneziana protegeu bastante os vidreiros, transformando-se
até em despotismo quando o Conselho dos Dez proibiu terminantemente a saída de operários
para o estrangeiro, tomando em 1490 as instalações de Murano. A Europa toda estava sob o
domínio veneziano e não tinha forças para romper com ele. Até que a Alemanha e França
começaram a promover a imigração de artistas venezianos, apesar do rigoroso controle,
consolidando assim novas indústrias vidreiras. O livro Arte Vetraria de Neri, publicado em
Pisa em 1612 fornece um resumo do conhecimento sobre vidros até aquela época e foi
traduzido em muitas línguas. Na Boêmia, “Vidros de Cristal” eram desenvolvidos com um
brilho particular, devido ao alto nível de óxido de chumbo; o desenvolvimento deste material
é atribuído ao inglês George Ravenscroft (1618-1681) que o patenteou em 1674 (ZAHAR;
TOGNOLO, 1990; ALVES; GIMENEZ; MAZALI, 2001).
Na França, o controle oficial sobre a indústria vidreira iniciou no século XVI. Henrique IV
conferiu direito exclusivo a italianos que eram admitidos em fábricas de vidros em várias
cidades. Iniciando em 1665, Colbert construiu uma indústria vidreira estatal a fim de se
produzir espelhos para o Palácio de Versalhes. A fábrica “Saint-Gobain”, criada sob a
iniciativa de Colbert para lutar contra o monopólio veneziano, tornou-se a “Manufacture
Royale des Glaces de France” em 1693. A França então ultrapassou Veneza como país
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exportador de espelhos. Pelo final do século XVIII, uma revolução industrial tomou lugar,
como resultado de descobertas em química baseadas na substituição de álcalis naturais por
sódio proveniente de sais marinhos, obtidos primeiramente pela técnica Leblanc e a partir de
1863 pelo processo Solvay. Deslandes (da Companhia Saint-Gobain) demonstrou a
importância da adição de calcáreo aos vidros para fornecer durabilidade química. Esta adição
se mostrou necessária, pois as cinzas naturais provenientes da cal foram substituídas por
álcalis muito puros, da indústria química (ZAHAR; TOGNOLO, 1990).
No Brasil os primeiros artesãos emigraram com a “Invasão Holandesa”, em Olinda e Recife,
produzindo com perfeição vidros para janelas, copos e frascos. Após a expulsão dos
holandeses, a vidraria entrou em declínio, retornando somente com a chegada da Corte
Portuguesa em 1808. Neste tardio encontro com o vidro, o Brasil seguiu os passos
portugueses. Na capital do Império, as oficinas de vidro surgiram no fim do século XVII e a
primeira indústria vingou em meados de 1769 e chamava-se “Real Fábrica de Vidros da
Marinha Grande”, chegando a ser uma das maiores da Europa. A ativa indústria européia não
hesitou em vender seus vidros ao Brasil. No primeiro desembarque de mercadorias no Rio de
Janeiro, logo após a abertura dos portos às nações amigas, chegou um carregamento de caixas
de cerveja de origem alemã, importadas da Inglaterra. Portugueses e brasileiros de recursos
consumiram à vontade e inaugurou-se assim o hábito de beber cervejas contidas em garrafas
de vidro. Passou-se algum tempo até que os brasileiros conhecessem a primeira cervejaria,
fundada em 1834 no Rio de Janeiro. O sucesso desta cervejaria despertou o interesse na
produção local de vidro. Outra grande atividade comercial do vidro esteve ligada à venda de
perfumes (ZAHAR; TOGNOLO, 1990).
Os brasileiros importaram vidro durante todo o século XIX, mas desde o início cogitaram de
fabricá-lo aqui. Em 1810 o português Francisco Inácio de Siqueira Nobre recebeu da Corte a
Carta Régia autorizando-o a instalar sua fábrica de vidros na Bahia, inaugurando-a em 1812.
Passando por dificuldades, chegou a ter suas instalações destruídas na época da
Independência. Em 1825, Nobre recebe nova autorização e relança sua fábrica com o nome de
“Real Fábrica de Vidros”. Em 1839 e em 1847 surgem novas fábricas, consolidando a
produção e intensificando o consumo. Em 1880 e 1902 surgem as empresas “Vidros e Cristais
do Brasil” e “Fratelli Vita”. A industrialização do vidro no país agiganta-se no século XX,
com a fundação da Companhia Industrial São Paulo e Rio (Cisper) e da Vidraria Santa
Marina, que em 1900 já produzia 20 mil garrafas de vidro verde por dia, chegando a 460 mil
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em 1921, com o auxílio de máquinas automáticas, cujos processos mecânicos tinham sido
introduzidos no final do século XIX (ZAHAR; TOGNOLO, 1990).
Junto com melhorias tecnológicas, um melhor entendimento das propriedades físico-químicas
do vidro emergiu, devido ao desenvolvimento dos vidros óticos. Um aperfeiçoamento
definitivo foi obtido ao fim do século XVIII por Guinand, na Suíça, introduzindo a agitação
na manufatura do material, de forma a assegurar uma boa homogeneidade. Uma
personalidade importante na história da moderna pesquisa em vidros foi o cientista e
industrial alemão Otto Schott (1851 - 1935), que utilizou métodos científicos para estudar o
efeito de numerosos elementos químicos nas propriedades óticas e térmicas dos vidros
(SCHOTT GLASS, 2003; GLASS ONLINE, 2007). Avanços tecnológicos, principalmente no
campo da ótica, foram obtidos com as pesquisas de Ernst Abbe (1840-1905), professor da
Universidade de Jena, e de Carl Zeiss (CARL ZEISS, 2007). Grande contribuição em direção
à produção em massa foi dada por Friedrich Siemens, inventor do forno com tanque de
fundição do vidro. Outra inovação tecnológica que revolucionou a indústria vidreira,
desenvolvida pelo Sir Alastair Pilkington da Pilkington Brothers Co. em 1959, foi o processo
float de produção contínua de vidros planos, principalmente para janelas, onde o vidro
fundido é vertido continuamente sobre a superfície de um banho de estanho fundido
(DOREMUS, 1991; GLASSLINKS, 2007).
Avanços científicos foram progressivamente introduzidos e medições sistemáticas de
propriedades físicas de vários vidros iniciaram em 1920 na Grã-Bretanha. Como resultado,
uma pequena, porém constante generalização do conceito de vidro tomou conta e o termo
vidro começou a ser aplicado para definir um sólido não-cristalino. Os estudos de Gustav
Tammann em 1930 confirmaram este ponto de vista, direcionando a pesquisa para uma
compreensão geral do estado vítreo como um estado de agregação da matéria. As
aproximações que eram inicialmente de natureza puramente fenomenológica foram então
lentamente direcionadas para estudos estruturais a nível molecular. Somente após a Segunda
Guerra Mundial se iniciou uma forte interação entre pesquisa científica e a tecnologia de
vidros. O período 1950-60 pode ser considerado como o período de florescimento da Ciência
dos Vidros (ZAHAR; TOGNOLO, 1990). Todos os modernos métodos de física e química
têm sido sucessivamente aplicados ao estudo de vidros e esforços nesta direção têm sido
intensificados, como pode ser observado nos numerosos trabalhos técnicos e científicos
publicados por diferentes laboratórios e centros de pesquisa pelo mundo.
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No Brasil, o acelerado processo de industrialização na década de 50 fortaleceu o
desenvolvimento da indústria vidreira, que diversificou as atividades e passou a fornecer
embalagens aos segmentos da indústria alimentícia, farmacêutica e de cosméticos, vidros para
automóveis, construção civil, indústria elétrica, lentes oftálmicas, tubos de TV, telefonia,
entre outras, chegando a funcionar mais de 200 empresas de vidro no país, competindo em
condições de igualdade com empresas do exterior (ZAHAR; TOGNOLO, 1990). Pesquisas no
país iniciaram em várias cidades, com o surgimento de diversos grupos em Universidades e
Centros de Pesquisa. Uma comunidade científica bastante atuante e especializada consolidouse, e em 1995 foi organizado o I Simpósio Nacional de Vidros. Além de aplicações clássicas,
em que os vidros são indispensáveis à economia moderna (construção, transporte, iluminação,
indústria química, etc.), observam-se novas tecnologias surgindo continuamente (lasers,
comunicação por fibras óticas, transformação de energia), com os vidros trazendo soluções
originais.

3.2 Características do estado vítreo
A palavra vidro designa um material bem conhecido desde a antiguidade, sinônimo de
transparência, brilho e fragilidade. Comercialmente é em sua grande maioria baseado em
sílica, tendo como composição aproximada 20% Na2O – 10% CaO – 70% SiO2 (% em mol)
para um vidro comum. Sua aparência é essencialmente a de um sólido com densidade,
propriedades mecânicas e térmicas muitas vezes próximas às da respectiva forma cristalina.
Entretanto, diferentemente dos cristais, os vidros não possuem um nítido, ou bem definido,
ponto de fusão. Varshneya (1994) relata que os vidros são praticamente isotrópicos, o que os
torna mais assemelhado aos líquidos, pois sua disposição molecular demonstra uma desordem
típica de um líquido na ordem de longo alcance. Vidros são essencialmente sólidos nãocristalinos obtidos por solidificação de líquidos super-resfriados. Como são conhecidas
numerosas substâncias capazes de solidificar-se desta forma, estabeleceu-se a existência de
um estado vítreo, que tem sido tratado como um estado físico da matéria.
Ao ser aquecido em temperaturas elevadas, a maioria dos materiais e compostos minerais
transforma-se em líquidos com viscosidades relativamente baixas. Resfriando, muitos destes
líquidos cristalizam-se rapidamente na sua temperatura de fusão (solidificação), ainda que a
taxa de esfriamento seja alta. É possível super-resfriar partículas finas (gotículas) do líquido,
mas este estado não pode ser mantido e a cristalização inevitavelmente acontece durante o
resfriamento. Por outro lado, há substâncias que se fundem dando origem a líquidos com altas
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viscosidades, da ordem de 105-107 dPa.s # (NASCIMENTO, 2000). Se tal líquido for mantido
um pouco abaixo da sua temperatura de solidificação, a tendência é a de se cristalizar
lentamente, porque a fase cristalina é termodinamicamente mais estável do que a do líquido
super-resfriado. Em um resfriamento contínuo, a partir de uma temperatura bem acima da de
solidificação, o líquido pode ou não se cristalizar, dependendo da taxa de resfriamento. Para
uma taxa muito lenta, é possível haver cristalização, mas se for suficientemente rápida ela
poder ser evitada, dependendo do material. Durante o resfriamento, a viscosidade do líquido
aumenta até se tornar sólido. Quando um líquido se solidifica sem se cristalizar é costume
dizer que se forma um vidro, ou que se vitrifica, ou ainda, que passa para um estado vítreo.
Os vidros, como os líquidos, possuem uma estrutura com ausência de ordem de longo
alcance. Isto quer dizer que em vidros não existe um arranjo regular resultante da distribuição
sobre grandes distâncias de um arranjo atômico repetitivo, que é característica do cristal. A
distância média entre átomos de silício em sílica vítrea (SiO2) é cerca de 3,6 Å, e não há
ordem entre estes átomos a distâncias superiores a cerca de 10 Å. Há uma ordem de curto
alcance que corresponde à disposição mútua da vizinhança mais próxima de um dado átomo e
varia de acordo com o sítio atômico considerado (NASCIMENTO, 2000). Embora os átomos
ou moléculas de um líquido sejam capazes de se deslocar em distâncias razoáveis, os
deslocamentos em um vidro estão restritos a vibrações térmicas em torno de uma posição
média fixa. Como uma primeira aproximação, a estrutura de um vidro pode ser considerada
como a de um líquido super-resfriado, onde as unidades constituintes perderam a habilidade
de modificar suas configurações.
Do ponto de vista operacional, o vidro pode ser definido como sendo um sólido obtido pela
solidificação de um líquido sem a ocorrência de cristalização, e do ponto de vista estrutural, o
vidro pode ser definido como sendo um sólido não-cristalino. Na definição estrutural, há uma
condição de estabilidade interna do material, onde um sólido não-cristalino, tendo energia
interna maior do que a de sua contraparte cristalina, apresenta-se, portanto, no estado
metaestável ou de não-equilíbrio da matéria. O termo amorfo também tem sido utilizado para
denominar a estrutura não cristalina do vidro (ALVES; GIMENEZ; MAZALI, 2001).
Teoricamente é possível existir vidros de qualquer material, bastando que se resfrie
suficientemente rápido para tanto. Na prática, porém, os materiais que podem vir a constituir
vidros geralmente são aqueles que possuem a característica de ter uma grande alteração de

#

1 dPa.s = 10-¹ N/m²s = 1 poise
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viscosidade com a mudança de temperatura. Para a produção de produtos de vidro, como as
lentes de farol de veículos e dielétricos para isoladores de energia elétrica, é necessário ter
inicialmente um líquido fundido que tenha a característica de apresentar alta viscosidade
durante o resfriamento, capaz de ser deformável e manter a forma após a operação de
conformação.
Os vidros usuais são caracterizados não só pela ausência de cristalinidade, mas acima de tudo
por sua habilidade de passar progressivamente e reversivelmente a um estado cada vez mais
fluído à medida que a temperatura aumenta. A temperatura na qual ocorre a passagem do
líquido super-resfriado para um sólido não cristalino é chamada temperatura de transição
vítrea. A definição de que o vidro é um sólido não-cristalino que apresenta o fenômeno da
transição vítrea auxilia a compreender uma série de suas características e propriedades
(PAUL, 1982; ELLIOTT, 1990; ALVES; GIMENEZ; MAZALI, 2001).

3.2.1 Temperatura de transição vítrea (Tg)
A maneira tradicional de produzir o vidro consiste em resfriar um líquido suficientemente
rápido de modo que não haja tempo para a ocorrência de cristalização. À medida que a
temperatura diminui, o aumento contínuo da viscosidade resulta na solidificação progressiva
do líquido. Zarzycki (1991) descreve que para estudar esse processo com maior precisão é
conveniente estudar a evolução de uma variável termodinâmica, o volume específico, V, como
uma função da temperatura, T (Figura 3.1).
A diminuição da temperatura de um líquido a partir de uma temperatura elevada (ponto A na
Figura 3.1) causa inicialmente uma retração volumétrica do líquido. Quando a temperatura de
fusão (ou solidificação), Tf (ponto B na Figura 3.1), é atingida, dois fenômenos podem
ocorrer:
i) o líquido se cristaliza e ocorre uma retração volumétrica, ∆V, que causa uma variação
abrupta na curva V x T (passagem do ponto B para C na Figura 3.1), decorrente da
transformação de fase líquido-sólido; ou
ii) o líquido passa para um estado super-resfriado, se for evitada a cristalização.
No primeiro caso, ao se completar a cristalização, a diminuição da temperatura causa a
retração do sólido, mas com uma taxa de diminuição do volume específico em função da
temperatura (dV/dT) menor do que a do estado líquido. No segundo caso, o volume específico
do líquido super-resfriado diminui à mesma taxa dV/dT do líquido, além da temperatura Tf,
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sem descontinuidade na curva V x T. Este comportamento prossegue até a temperatura Tg
(ponto E na Figura 3.1), a partir da qual a taxa dV/dT diminui, aproximando-se da taxa do
sólido cristalino. Esta temperatura na qual ocorre mudança na taxa dV/dT marca a passagem
de um líquido super-resfriado ao vidro. A Tg é o intervalo de temperatura de transição ou de
transformação vítrea.

Figura 3.1: Volume específico em função da temperatura de um cristal e um vidro de mesma
composição química (baseado em: RAWSON, 1967; AKERMAN, 2000a; ALVES;
GIMENEZ; MAZALI, 2001).

As retrações nos estados líquido e sólido decorrem da diminuição da energia de vibração das
moléculas com a diminuição da temperatura, onde uma mesma massa passa a ocupar um
volume menor, ou seja, com maior densidade. Na temperatura de fusão, a significativa
redução de volume decorre da transformação da fase líquida, cujo arranjo não cristalino
apresenta densidade de empacotamento molecular relativamente baixa, para a fase cristalina,
cujo arranjo molecular periódico apresenta maior adensamento das moléculas. Note que a taxa
de diminuição do volume (ou de aumento da densidade) é maior no líquido do que no sólido
(Figura 3.1), pois no estado sólido os átomos arranjados na forma de cristais têm menor
liberdade de movimentação (ALVES; GIMENEZ; MAZALI, 2001).
No caso do resfriamento ser realizado com taxa suficientemente rápida, evitando a formação
do cristal, obtém-se um líquido super-resfriado, onde a redução de volume decorre apenas da
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diminuição da vibração térmica das moléculas (Figura 3.1). A viscosidade deste líquido
aumenta com a diminuição de temperatura até a temperatura de transição vítrea (Tg), quando
alcança valor de aproximadamente de 10¹³ dPa.s (AKERMAN, 2000a). Abaixo desta
temperatura, a viscosidade é tão alta que impossibilita qualquer movimentação de moléculas
e, portanto, a cristalização. Abaixo da temperatura Tg, o material, embora continue com a
característica de um líquido, isto é, com moléculas arranjadas ao acaso sem um arranjo
definido, passa a se comportar semelhantemente ao sólido cristalino (Figura 3.1). Na
temperatura Tg, entretanto, não ocorre uma transformação de fase, como a cristalização na
temperatura de fusão.
O vidro, portanto, apresenta comportamento de um sólido até a temperatura de transição
vítrea (Tg) e acima desta temperatura apresenta comportamento de um líquido. Como a
mobilidade das moléculas só se torna significativa acima da temperatura Tg, esta temperatura
define vários comportamentos, muitos de importância tecnológica. A temperatura Tg define,
por exemplo, a faixa de temperatura na qual a taxa de resfriamento deve ser controlada para
minimizar tensões térmicas no produto e as temperaturas de tratamentos térmicos
(recozimento e têmpera térmica).
Constata-se pela Figura 3.1 que um material no estado vítreo ocupa um volume específico
maior do que na forma cristalina, pois suas moléculas estão desarranjadas, enquanto que no
cristal elas estão bem organizadas e empacotadas. O vidro é um material que se encontra
numa condição de metaestabilidade, pois o estado mais estável é o cristalino. Na ausência de
corrosão superficial, o vidro tende a permanecer estável à temperatura ambiente, porém,
podem existir situações em que ele tende a ir para o seu estado mais estável e formar cristais.
O processo industrial de elaboração do vidro consiste em se misturar matérias-primas sólidas,
que são substâncias cristalinas (areia, calcário, etc.), que estão na forma mais estável, fornecer
energia através do aquecimento até obter um banho líquido, que em seguida é resfriado rápido
o suficiente para se obter vidro (metaestável) a temperatura ambiente.

3.2.2 Efeito da velocidade de resfriamento
Rawson (1967) e Paul (1982) relatam que a uma pressão constante, a temperatura de transição
vítrea, Tg, não é fixa como é a temperatura de fusão, Tf, mas varia com a taxa com que o
líquido é resfriado. Em geral, quanto mais rápido é o resfriamento, menor é a temperatura Tg.
Por esta razão é preferível se interpretar a temperatura Tg como um intervalo de temperatura
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de transição vítrea ou um intervalo de temperatura de transformação vítrea. O valor da Tg
depende, além da taxa de resfriamento, do método experimental empregado para sua
determinação. Assim, junto com a menção do valor da Tg devem ser indicados o método
usado e as condições em que foi obtido. Como o valor da Tg varia com a taxa de resfriamento,
ele é utilizado como um valor de referência num processo produtivo.
Um aspecto termodinâmico importante da transição vítrea é considerar o papel da entropia no
processo, pois se trata de um sistema desordenado. É possível considerar um excesso de
entropia ao se comparar um material cristalino e o mesmo material vitrificado. Outro aspecto
importante da transição vítrea está relacionado aos processos de relaxação que ocorrem
durante a solidificação do líquido super-resfriado. Em cada temperatura, as moléculas tendem
a se rearranjar para uma configuração de menor energia livre, que é rapidamente alcançada
quando o líquido está em uma faixa de temperatura onde há alta mobilidade das moléculas.
Em baixas temperaturas, entretanto, a mobilidade das moléculas diminui, necessitando de um
maior tempo, ou menor taxa de resfriamento, para relaxação das moléculas (MCMASTER;
SHETTERLY; BUENO, 1991).
A Figura 3.2 apresenta curvas de volume específico em função da temperatura de um vidro
resfriado em duas velocidades de resfriamento, rápido e lento. Observa-se que a temperatura
de transição vítrea (Tg) não é fixa, mas varia dentro de uma faixa de temperatura, dependendo
da velocidade de resfriamento do material. Além disso, abaixo da Tg, o volume específico é
maior (ou a densidade é menor) quanto maior é a taxa de resfriamento, devido ao menor
tempo disponível para ocorrência de rearranjo e relaxação das moléculas. O efeito da
velocidade de resfriamento na temperatura de transição vítrea, Tg, é uma característica
fundamental para se entender o processo de produção de peças de vidro. Por exemplo, no caso
de uma peça de vidro prensada, como a lente de farol de automóvel, que fica em contato com
o molde metálico na operação de conformação, a região superficial resfria-se mais rápida e
tende a ocupar um volume específico maior (densidade menor) do que a região interna
(núcleo) do vidro, que se resfria mais lento (Figura 3.2). Esta diferença de volume gera ou
intensifica tensões residuais internas, que podem ser suficientes para levar à fratura da peça
antes de ser usada (MCMASTER; SHETTERLY; BUENO, 1991). É difícil evitar ocorrência
de tensões residuais em peças de vidro, pois são inerentes ao processo. O que se pode fazer é
eliminá-las ou ao menos reduzi-las a um nível tolerável. O alívio de tensões é realizado
através do recozimento da peça, que consiste no aquecimento até uma temperatura próxima da
Tg, para favorecer o rearranjo e a relaxação das moléculas, seguido de resfriamento lento.
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Figura 3.2: Curvas de volume específico em função da temperatura de um vidro resfriado em
duas velocidades de resfriamento, rápido e lento, e de um cristal (baseado em: RAWSON,
1967; AKERMAN, 2000a; ALVES; GIMENEZ; MAZALI, 2001).

Os mesmos conceitos são aplicados no processo de têmpera do vidro, onde a peça é aquecida
até uma temperatura próxima da Tg, depois resfriada igualmente em toda a superfície por jatos
de ar. A camada superficial de toda a peça resfria-se rapidamente, enquanto o núcleo,
protegido pela pele, resfria-se mais lentamente. O gradiente térmico imposto no resfriamento
resulta em um material com elevada tensão residual, com um gradiente de tensão da superfície
para o interior da peça. Como resultado final, a superfície fica em estado de tensão de
compressão e o núcleo em estado de tensão de tração. As tensões residuais são geradas tanto
pela diferença de volume específico como pela diferença de coeficiente de expansão térmica
entre o vidro da superfície e do núcleo. A superfície em estado de compressão dificulta a
propagação de trincas, o que acarreta no aumenta da sua resistência mecânica. Porém, se uma
fissura atravessar a camada com tensão de compressão e atingir o núcleo com tensão de
tração, a peça se estilhaça, fragmentando-se em inúmeros pedaços, devido à alta energia
elástica armazenada no corpo.
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3.3 Estrutura e composição dos vidros
Rawson (1967), Paul (1982), Elliott (1990) e Zarzycki (1991) relatam que a primeira tentativa
de sucesso em caracterizar os materiais entre formadores e não-formadores de vidros foi
proposta por Zachariasen em 1932♣. Reconsiderando o trabalho de Goldschmidt, ele
estabeleceu um conjunto de regras que tiveram impacto substancial na pesquisa de vidros,
pois era capaz de explicar porque, por exemplo, SiO2 era um formador e Na2O não, e ainda
porque quando adicionados formavam vidros em determinadas composições.
Sua análise baseou-se nas seguintes considerações (ALVES; GIMENEZ; MAZALI, 2001):
i) as forças de ligação interatômicas em vidros e cristais devem ser comparáveis, dadas às
propriedades mecânicas próximas dos dois tipos de sólidos; e
ii) assim como os cristais, os vidros consistem em uma estrutura tridimensional estendida,
porém a característica difusa do espectro da difração de raios X mostra que a estrutura não
é simétrica e periódica como ocorre nos cristais, pelo menos em longo alcance.
Zachariasen considerou que os poliedros de oxigênio encontrados em cristais deveriam
também ocorrer nos vidros, com a única diferença de que as orientações relativas dos
poliedros deveriam ser variáveis nestes. Por exemplo, no caso de diferentes formas cristalinas
do SiO2 (quartzo, cristobalita, etc), a estrutura é formada por tetraedros de SiO4 unidos pelos
vértices, formando uma rede tridimensional periódica. Já no SiO2 vítreo, a estrutura é formada
com os mesmos SiO4 unidos também pelos vértices, porém variando a orientação entre
tetraedros adjacentes. A estrutura desordenada do vidro apresenta uma distribuição de forças
de ligação, cuja progressiva ruptura pelo calor resulta no gradual decréscimo da viscosidade
(ELLIOTT, 1990; BARSOUM, 1997).
Os vidros de silicatos, assim como os minerais, não são compostos por moléculas discretas,
mas por redes interconectadas tridimensionalmente. A unidade básica da rede de sílica é o
tetraedro silício-oxigênio (Figura 3.3), no qual um átomo de silício está ligado a quatro
átomos de oxigênio maiores. Os átomos de oxigênio se dispõem espacialmente formando um
tetraedro. Os tetraedros de sílica estão ligados pelos vértices, através do compartilhamento de
um átomo de oxigênio, por dois átomos de silício. Todos os quatro átomos de oxigênio de um
tetraedro podem ser compartilhados com quatro outros tetraedros formando uma rede
tridimensional (VAN VLACK, 1970; AKERMAN, 2000a).

♣

ZACHARIASEN, W.H. The atomic arrangement in glass. J. Am. Chem. Soc. v. 54, p. 3841-3851,
1932.
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Figura 3.3: Unidade básica da rede de sílica (AKERMAN, 2000a).
Após exames sistemáticos de estruturas formadas por diferentes poliedros de coordenação,
Zachariasen mostrou que um óxido formador de rede vítrea deve satisfazer as seguintes regras
(ZARZYCKI, 1991):
a) nenhum oxigênio deve se unir a mais do que dois cátions A;
b) o número de oxigênios ao redor de um átomo A deve ser pequeno (3 ou 4);
c) o poliedro deve se unir pelos vértices e não pelas arestas e faces; e
d) ao menos três vértices de cada poliedro devem se unir com outros poliedros.
Desta forma os óxidos A2O e AO não são capazes de formar vidros. As regras 1, 3 e 4 são
satisfeitas pelos: óxidos A2O3, onde os oxigênios formam triângulos ao redor dos átomos A;
óxidos AO2 e A2O5, onde os oxigênios formam um tetraedro; e óxidos AO3 e A2O7, onde
formam um octaedro. A Figura 3.4a ilustra esquematicamente uma estrutura cristalina do
óxido hipotético A2O3 construído a partir de unidades AO3 e a Figura 3.4b mostra a
representação do arranjo molecular do mesmo composto na forma vítrea. Zachariasen
examinou sistematicamente as propriedades de coordenação dos cátions em diferentes óxidos
cristalinos e concluiu que somente B2O3, SiO2, GeO2, P2O5, As2O5, Sb2O3, V2O5, Sb2O5,
Nb2O5 e Ta2O5 são capazes de formar rede vítrea. Todos estes óxidos satisfazem as regras
acima, sendo que as estruturas do SiO2 e do GeO2 são baseadas em tetraedros (AO4) e as do
B2O3 e As2O3 em triângulos (AO3). Aplicando o mesmo princípio a fluoretos, descobriu-se
que apenas BeF2 é susceptível à formação de vidros, com sua estrutura baseada em tetraedros
(ZARZYCKI, 1991).
Zachariasen introduziu o conceito de íons formadores e modificadores de vidro ou de rede. Os
formadores formam poliedros de coordenação, de acordo com as regras reportadas
anteriormente, e os modificadores tendem a quebrar a continuidade dos poliedros
(NAVARRO, 1991).
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(a)

(b)

Figura 3.4: Representação bidimensional de: (a) composto cristalino hipotético A2O3; (b)
forma vítrea do mesmo composto (RAWSON, 1967).

Quando um óxido não formador de vidros, tal como Na2O, é adicionado ao SiO2, os oxigênios
adicionais participam da estrutura e causam a ruptura de um número específico de ligações. O
processo é produzido por cada molécula de Na2O introduzida (Figura 3.5). Uma ligação Si-OSi é quebrada e o oxigênio adicionado satura a ligação não-satisfeita de um Si com dois Si-O¯
formados. As duas cargas negativas dos oxigênios são compensadas pela presença nas
vizinhanças de um par de cátions Na+ que asseguram a neutralidade eletrostática do material.
No curso da fusão que leva à formação de um vidro, a estrutura primitiva do SiO2 é
progressivamente quebrada e os cátions de metais alcalinos alojam-se nas vizinhanças das
ligações rompidas. O mecanismo de ruptura da ponte Si-O-Si leva a uma estrutura com dois
tipos de oxigênios: um oxigênio ligado a dois Si, que é chamado de oxigênio de ligação ou
ponteante (bridiging oxigen); e um oxigênio ligado a apenas um Si, que é chamado de
oxigênio terminal ou não-ponteante (nonbridging oxigen). O mesmo mecanismo se aplica à
introdução de um óxido de um cátion divalente, por exemplo, CaO. Neste caso, um único
cátion Ca2+ é suficiente para compensar as duas cargas negativas dos oxigênios nãoponteantes. Os óxidos modificadores interrompem a continuidade da rede, já que alguns dos
átomos de oxigênio não são mais compartilhados entre dois tetraedros, mas ligados somente a
um átomo de silício (Figura 3.5). Os óxidos modificadores são essencialmente óxidos de
metais alcalinos e alcalino-terrosos, que são adicionados como fundentes para diminuir a
viscosidade do vidro pela quebra das ligações da estrutura vítrea (NASCIMENTO, 2000).
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Figura 3.5: Ruptura de uma ponte de Si-O-Si pelo modificador Na2O: (a) estrutura com
oxigênios intermediários; (b) formação de um par de oxigênios terminais (NASCIMENTO,
2000).

Quantidades apreciáveis de muitos óxidos inorgânicos podem ser incorporadas aos vidros de
silicato. Neste caso, os elementos formadores de rede são aqueles que podem substituir o
silício. A maioria dos cátions mono e bivalentes não entra na rede, mas forma ligações iônicas
com oxigênios não-ponteantes, atuando como modificador de rede. Alguns íons bivalentes,
como magnésio e zinco, podem tanto atuar como formadores ou modificadores de rede,
dependendo da natureza e quantidades dos outros constituintes na composição do vidro, sendo
chamados de óxidos intermediários (AKERMAN, 2000a). A Tabela 3.1 classifica os
principais óxidos de importância prática.

Tabela 3.1: Classificação de óxidos segundo Zachariasen

Fonte: NASCIMENTO, 2000.
A fórmula química de um vidro pode ser genericamente descrita por AmBnO, onde m e n são
usualmente inteiros e representam as quantidades de átomos A (formadores) e B
(modificadores) por átomo de oxigênio. Zachariasen sugeriu que os cátions modificadores
ocupam os “buracos” que se formam na estrutura vítrea e que os cátions estão aleatoriamente
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distribuídos. O modelo foi proposto antes dos estudos por métodos de difração de raios X.
Pouco depois Warren e seus colaboradores encarregaram-se de tais estudos e apoiaram
fortemente as idéias de Zachariasen. O modelo de Zachariasen-Warren♠, de uma estrutura
contínua e desordenada (Figura 3.6), dominou a ciência dos vidros por várias décadas e ainda
se mostra útil (ELLIOTT, 1990; ZARZYSCKY, 1991).

Figura 3.6: Representação bidimensional esquemática de uma estrutura desordenada (modelo
de Zachariasen-Warren) (RAWSON, 1967).

Devido à sua rede estrutural, a tentativa de se expressar a composição química de um vidro
em termos de uma única fórmula química não tem sentido prático. A maneira usual para
descrever a composição do vidro é em termos químicos, listando as quantidades relativas de
óxidos provenientes das matérias-primas na formulação da composição. Para efeito de
fabricação, as quantidades relativas são usualmente expressas em porcentagem em peso.

3.3.1 Principais classes de vidros
Existem diversas formulações de vidros em função da aplicação, processo de produção e
disponibilidade de matérias-primas. Porém, podem-se dividir os vidros em grupos principais
descritos a seguir (FERNANDES; PATITUNDA, 1990; AKERMAN, 2000a; ALVES;
GIMENEZ; MAZALI, 2001):
♠

WARREN, B. E. X-ray diffraction of silica. Z. Kristallog., 1933.
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i) Sílica vítrea e alta sílica (> 96% SiO2): pode ser preparada, aquecendo-se areia de sílica ou
cristais de quartzo até uma temperatura acima do ponto de fusão da sílica, 1725ºC. Por
causa da sua natureza de rede tridimensional, tanto para a sílica cristalina como a vítrea, o
processo de fusão é lento. Apresentam elevada resistência química e térmica. Tem baixo
coeficiente de expansão térmica, sendo ideal para janelas de veículos espaciais, espelhos
astronômicos e aplicações onde são exigidas baixas expansões térmicas a fim de se ter
resistência a choques térmicos ou estabilidade dimensional. A sílica vítrea de alta pureza
obtida pelo processo de deposição de vapor é utilizada para produção de fibras óticas;
ii) Silicato alcalino: com o intuito de reduzir a viscosidade do vidro fundido de sílica,
adiciona-se um fluxo ou modificador de rede. Os óxidos alcalinos são excelentes fluxos,
normalmente incorporados nas composições dos vidros como carbonatos (barrilha).
Acima de 550ºC os carbonatos reagem com a sílica formando um líquido de silicato e, em
proporções adequadas, forma-se um vidro no resfriamento. A adição de alcalinos diminui
a resistência química do vidro. Com altas concentrações de álcalis, o vidro é solúvel em
água, formando a base da indústria de silicatos solúveis utilizados em adesivos, produtos
de limpeza e películas protetoras;
iii) Silicato sodo-cálcico: para reduzir a solubilidade dos vidros de silicatos alcalinos
mantendo-se a facilidade de fusão, são incluídos na composição fluxos estabilizantes
(calcita) no lugar de fluxos alcalinos. O óxido estabilizante mais utilizado é o de cálcio,
muitas vezes junto com óxido de magnésio. Eles compreendem, de longe, a família de
vidros mais antiga e largamente utilizada. As composições da maioria dos vidros de
silicato sodo-cálcicos estão dentro de uma faixa estreita de composição. Eles contêm,
normalmente, entre 8 e 12% em peso de óxido de cálcio e de 12 a 17% de óxido alcalino
(principalmente óxido de sódio). Excesso de CaO faz com que o vidro tenha tendência a
devitrificar (cristalizar) durante o processo de produção. Pouco CaO ou alto teor de óxidos
alcalinos resulta em um vidro com baixa durabilidade química. Usualmente, uma pequena
quantidade de alumina (0,6 a 2,5%) é incluída na formulação para incrementar a
durabilidade química;
iv) Silicato de chumbo: o óxido de chumbo é, normalmente, um modificador de rede, mas em
algumas composições pode, aparentemente, atuar como um formador de rede. Vidros
alcalinos ao chumbo têm uma larga faixa de temperatura de trabalho (pequena alteração
de viscosidade com diminuição de temperatura) e, desta maneira têm sido usados por
séculos para produção de artigos finos de mesa e peças de arte. O chumbo também
confere ao vidro um maior índice de refração, incrementando seu brilho. Vidro de chumbo
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é o vidro nobre aplicado em copos e taças finas conhecidas como “cristal”. Devido ao
óxido de chumbo ser um bom fluxante e não abaixar a resistividade elétrica, como fazem
os óxidos alcalinos, vidros de chumbo são usados largamente na indústria eletroeletrônica
e também utilizados em ótica, devido aos seus altos índices de refração;
v) Borossilicato: o óxido de boro, por si só, forma um vidro com resfriamento a partir de
temperaturas acima do seu ponto de fusão a 460ºC. Entretanto, ao invés da rede
tridimensional da sílica vítrea, o óxido de boro vítreo é composto de uma rede de
triângulos boro-oxigênio. Em vidros de silicatos com baixo teor de alcalinos a altas
temperaturas, o boro mantém sua coordenação trigonal plana, que diminui a coesão
tridimensional da estrutura destes vidros. Devido a isso, este é freqüentemente usado
como fluxo em substituição aos óxidos alcalinos. Já que íons formadores de rede
aumentam muito menos o coeficiente de expansão térmica do que íons modificadores de
rede, o óxido de boro é freqüentemente utilizado como agente fluxante em vidros
comerciais, nos quais se deseja resistência ao choque térmico. Os vidros borossilicatos
apresentam alta resistência ao choque térmico e por isso são empregados em produtos de
mesa que podem ser levados ao forno. Além da resistência ao choque térmico, vidros de
borossilicatos são também resistentes ao ataque químico, devido à menor quantidade de
óxidos modificadores, e por isso são utilizados em vários equipamentos de laboratório; e
vi) Alumino-silicato e alumino-borossilicato: são utilizados em tubos de combustão, na forma
de fibras para reforço de plásticos e concretos, em aplicações que necessitam alta
resistência química, como invólucros de lâmpadas de mercúrio de alta pressão, e/ou alta
estabilidade térmica, como tecidos resistentes ao fogo.

3.4 Algumas propriedades relevantes
As propriedades dos vidros, assim como de todos os outros materiais, dependem de suas
características estruturais. A estrutura do vidro por sua vez, está condicionada principalmente
pela composição química, e em menor escala também pela história térmica. A variação das
propriedades com a composição pode ser avaliada, com certa aproximação, em função da
concentração dos componentes, mediante expressões nas quais intervêm fatores de
proporcionalidade obtidos experimentalmente para cada óxido e para cada propriedade.
Entretanto, deve-se advertir que as faixas de aplicação destas fórmulas aditivas são mais ou
menos restritas, já que perdem sua validade quando as mudanças de composição provocam
mudanças estruturais no vidro, ou dêem lugar a interação entre seus componentes. Com
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relação à história térmica, já foi apresentado anteriormente que a velocidade com a qual é
efetuado o resfriamento do vidro dentro do intervalo de transformação determina o seu grau
de relaxação estrutural que influi sobre suas características finais (AKERMAN, 2000a).
O esquema da Figura 3.7 mostra, de maneira qualitativa, como variam as propriedades dos
vidros em relação ao aumento de um de seus óxidos constituintes. Por exemplo:
a) aumentando-se o Na2O do vidro aumenta-se a sua fluidez, expansão e solubilidade, mas
por outro lado diminui a sua durabilidade;
b) o Al2O3, ao contrário do Na2O, aumenta a durabilidade e faz aumentar a viscosidade;
c) o BaO e o PbO aumentam a densidade e reduzem a viscosidade, além de aumentarem a
expansão térmica; e
d) o CaO favorece a devitrificação.

Figura 3.7: Funções relativas dos óxidos no vidro (NASCIMENTO, 2000).

É importante notar que quando se diminui ou aumenta um determinado óxido, outro ou outros
devem aumentar ou diminuir sua participação, e na estimativa dos efeitos sobre as
propriedades, todos devem ser considerados. Por exemplo, se foi retirado 1% de Na2O e em
seu lugar foi acrescentado 1% de SiO2, o efeito sobre o aumento da viscosidade é dobrado,
pois ambas modificações vão no mesmo sentido de aumento de viscosidade.
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3.4.1 Viscosidade
A viscosidade de um vidro é uma de suas mais importantes propriedades do ponto de vista da
tecnologia empregada na elaboração e conformação do vidro. Ela determina as condições de
fusão, temperaturas de trabalho e recozimento, comportamento na afinagem (remoção de
bolhas do banho), temperatura máxima de utilização e taxa de devitrificação. A viscosidade
varia enormemente com a composição e temperatura. Na Tabela 3.2 são apresentados valores
típicos de viscosidade para diversos fluidos.

Tabela 3.2: Valores típicos de viscosidade de diversos fluidos (AKERMAN, 2000a).

* 1 poise = 10-1 N/m2s = 1 dPa.s
A temperatura máxima de fusão é determinada como sendo aquela na qual o vidro que está
sendo elaborado atinja uma fluidez tal que permita a retirada de bolhas e homogeneização
química necessária para o produto. Para o início da conformação, a viscosidade deve ser tal
que permita a deformação do vidro sem grandes esforços, mas também, não pode ser muito
baixa de maneira a preservar a forma adquirida. Ao final da conformação, a viscosidade deve
já estar num nível tal que seja mantida a forma final da peça.
Nos processos automáticos e contínuos empregados na indústria vidreira, as máquinas de
conformação devem ser alimentadas com vidro de viscosidade constante, sob pena de
ocorrerem variações dimensionais e outros defeitos. Os vidreiros devem, portanto, ter um bom
domínio sobre os fatores que afetam a viscosidade do banho, além de adequar a curva de
viscosidade em função da temperatura às condições reais de conformação (capacidade de
resfriamento durante a conformação e tempo mecânico de conformação).
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A Figura 3.8 apresenta curvas de viscosidade em função da temperatura para diversos tipos de
vidro. Em alta temperatura, o vidro se comporta como um líquido viscoso, a temperaturas no
domínio da conformação, ele se comporta como um sólido visco-plástico, e a baixa
temperatura, ele se comporta como um sólido elástico. Tecnologicamente, são definidas
algumas temperaturas características correspondentes a determinados valores de viscosidade,
η (Figura 3.8) (AKERMAN, 2000a; ALVES, 2005):
a) temperatura de gota na colha ou gob point, log η = 3;
b) temperatura de trabalho, corresponde a uma viscosidade conveniente para o início de
diversas operações de conformação, log η = 4;
c) temperatura de amolecimento ou Littleton point ou softening point, abaixo da qual o
vidro encontra-se com elevada viscosidade não podendo mais ser conformado, log η =
7,65;
d) temperatura de recozimento superior ou annealing point, corresponde a viscosidade na
qual as tensões são praticamente relaxadas em 15 minutos, dependendo da espessura do
vidro e taxa de resfriamento, log η = 13;
e) temperatura de transformação, surge a primeira descontinuidade na curva de dilatação
de um vidro recozido, log η = 13,5; e

Figura 3.8: Curva de viscosidade em função da temperatura para diversos tipos de vidro
(ALVES, 2005).
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f) temperatura inferior de recozimento ou strain point, onde as tensões de um vidro são
praticamente relaxadas em 4 horas, dependendo da espessura e taxa de resfriamento,
log η = 14,5.
Em termos de processamento, as faixas de temperatura de trabalho são definidas pelas faixas
de viscosidade. Para obtenção de um banho fundido homogêneo, a temperatura deve
corresponder a ~102 dPa.s. Dependendo do processo, o vidro pode ser conformado entre 103 a
108 dPa.s. A faixa de temperatura entre as viscosidades de 104 a 108 dPa.s é importante para a
conformação, pois define o tempo de trabalho do vidro; quando a faixa é grande, o vidro é
chamado de vidro longo (long glass) e, quando é pequena, de vidro curto (short glass). Já o
recozimento é realizado entre 1013 e 1014,5 dPa.s (PFAENDER, 1996).

3.4.2 Resistência mecânica
O vidro em temperaturas próximas à ambiente (abaixo da Tg) apresenta comportamento frágil,
isto é, apresenta baixa tenacidade à fratura e baixa resistência ao impacto, porém não é fraco.
O vidro de silicato sodo-cálcico tem boa resistência à ruptura, podendo mesmo ser utilizado
em pisos, dureza relativamente alta, o que confere boa resistência ao risco, e boa rigidez
(valor médio de módulo de elasticidade), o que confere resistência à deformação elástica.
O aço, como exemplo de um material tenaz, quando submetido a cargas crescentes num
ensaio de tração, apresenta uma faixa de tensão em que ele se comporta elasticamente (onde a
deformação varia linearmente com a tensão aplicada, segundo a lei de Hooke) e quando
cessada a força que o deforma, retorna à forma original. Porém, chegando-se a um valor de
tensão denominado limite de escoamento, ele se deforma plasticamente (deformação
permanente). Ao se continuar a aumentar o esforço, após passar por uma tensão máxima
denominada limite de resistência, rompe-se no valor conhecido como limite de ruptura. O
vidro na região elástica comporta-se como o aço. Quando a tensão cessa, ele volta ao formato
original. Entretanto, o vidro não se deforma plasticamente à temperatura ambiente (ou melhor,
abaixo de Tg) e ao alcançar seu limite de resistência rompe-se quase instantaneamente. A
trinca propaga-se com velocidade da ordem da velocidade de propagação do som nos
materiais, sendo possível, muitas vezes, ouvir o som gerado pelo rompimento do material. A
fatura frágil é usualmente mencionada como fratura catastrófica, pois o material, como o
vidro, não “avisa” que vai se romper, i.e., não apresenta deformação plástica antecedendo a
fratura. Seu limite de resistência é igual ao limite de ruptura.
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Pode-se calcular teoricamente a resistência de um material frágil, pois a força necessária para
rompê-lo é a necessária para romper as ligações dos seus átomos. No caso dos vidros
comerciais esta força é da ordem de 21 GPa (~2100 kgf/mm2). Porém na prática este valor
raramente é alcançado. Em condições muito especiais, chega-se a 15 GPa (~1500 kgf/mm2) e
vidros comuns, como de uma garrafa de cerveja ou de janela, apresentam resistência da ordem
de 0,01 a 0,1 GPa (~1 a 10 kgf/mm2). A resistência varia sobretudo em função dos defeitos
presentes na superfície do material (Tabela 3.3) (AKERMAN, 2000a).

Tabela 3.3: Resistência mecânica do vidro em diversas situações.

Fonte: (AKERMAN, 2000a).
Para explicar a marcante discrepância entre a resistência teórica e a resistência mecânica real
dos materiais frágeis, sugeriu-se que falhas internas ou superficiais atuam como
concentradores de tensão. A magnitude das tensões concentradas em microtrincas (ou
defeitos) pode ser entendida pelo trabalho de Griffith, que sugeriu em 1920 que uma trinca
propaga-se quando o decréscimo da energia elástica armazenada no corpo excede o aumento
de energia superficial associado à formação de novas superfícies. O critério de fratura mais
utilizado para materiais frágeis, como o vidro, é dado pela equação de Griffith-Irwin, segundo
(YOSHIMURA et al., 2006):

σf =

K Ic
Y a

(1)

onde, σf é a resistência à ruptura (sob solicitação em tração), KIc é a tenacidade à fratura do
material, Y é uma constante geométrica, que depende das condições de carregamento e da
forma e dimensão da trinca ou defeito que origina a fratura, e a é o tamanho do defeito que
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limita a resistência mecânica. A Equação 1 mostra que a resistência à ruptura do vidro
diminui com o aumento do tamanho do defeito que origina a fratura.
Os defeitos presentes na superfície geralmente são os que determinam a ruptura do vidro.
Estes defeitos podem ser decorrências da corrosão pelo ambiente ou, principalmente, de
interações mecânicas com o meio com formação de microtrincas, que podem ser geradas tanto
no processamento, por exemplo, na usinagem ou polimento, como na aplicação, por exemplo,
pelo riscamento ou indentação por partículas duras ou pelo dano por contato Hertziano, com
formação de trincas cônicas (QUINN, 2007). Os defeitos superficiais explicam a variação de
valores de resistência da Tabela 3.3: as fibras de vidro com superfície pristine (como estirada
e sem defeitos superficiais), apresentam resistência próxima da teórica, mas pequenos danos
superficiais introduzidos pelo manuseio, mesmo que cuidadoso, diminuem drasticamente a
resistência, resultando em larga faixa de valores; o polimento por ataque ácido elimina ou
diminui significativamente o tamanho dos defeitos superficiais, o que causa aumento
significativo da resistência mecânica em relação aos vidros com danos superficiais.
O vidro de silicato sodo-cáustico apresenta valores de resistência à flexão variando entre cerca
de 50 e 100 MPa. Com base na equação de Griffith-Irwin (Equação 1), considerando um
defeito superficial com forma de trinca semi-elíptica (Y = 1,2) e tenacidade à fratura de 0,75
MPa.m1/2, o tamanho do defeito superficial no vidro acima corresponde a valores variando de
cerca de 160 a 40 µm. Logo, defeitos superficiais com tamanhos da ordem de 100 µm são
introduzidos durante o processamento do vidro e/ou durante o seu manuseio, causando a
diminuição da resistência mecânica do vidro.
Além dos defeitos superficiais, defeitos como inclusões, decorrentes de material exógeno,
como partículas de refratário, ou endógeno, devido à fusão incompleta da matéria-prima, e
poros remanescentes, cuja fração é controlada na etapa de afinamento do banho fundido,
podem causar a fratura do vidro. As tensões residuais que são geradas pela diferença de
coeficiente de expansão térmica entre o vidro e a inclusão, em conjunto com o efeito de
concentração de tensão, enfraquecem localmente o material, podendo inclusive gerar trincas
espontâneas ao redor das inclusões durante o resfriamento. A etapa de fusão do vidro,
portanto, deve ser realizada para obtenção de um banho fundido quimicamente homogêneo e
bem afinado.
O aumento da resistência mecânica por um processo de baixo custo tem sido apontado como
uma das principais necessidades de desenvolvimento de diversos segmentos da indústria do
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vidro, como o de embalagens, onde a diminuição do peso do produto acarretará em
diminuição de custos de matérias-primas e de energia de processamento, mantendo a
competitividade do vidro frente aos materiais alternativos (HESSENKEMPER, 2004a;
MURPHY, 2005). Pouco pode ser feito em termos de composição química do vidro para se
aumentar sua resistência mecânica, pois os fatores que determinam o estado da superfície têm
participação muito superior do que as ligações entre as moléculas. Existem algumas
abordagens para se aumentar a resistência mecânica do vidro, como: a) introduzir uma
camada de tensão residual de compressão na superfície; b) evitar danos superficiais, com
aplicação de revestimentos (coatings); e c) suturar (heal) danos superficiais, por meios
térmicos e químicos (HESSENKEMPER, 2004a; MURPHY, 2005; BROWN, 2007).
A camada de tensão residual de compressão na superfície do vidro reduz a magnitude da
tensão de tração na superfície, quando o material é solicitado mecanicamente, o que aumenta
a resistência à ruptura do vidro. Os métodos de introdução da camada compressiva no vidro
são: i) têmpera térmica, onde um forte gradiente térmico de resfriamento imposto no vidro
resulta em tensionamento interno do material, devido à diferença do tempo de enrijecimento
entre o núcleo e a região superficial do material; ii) têmpera química, onde um íon móvel do
vidro é substituído por um íon maior de um banho de sal por troca iônica, o que causa o
tensionamento da região superficial do vidro; e iii) co-laminação de dois vidros com
diferentes coeficientes de expansão térmica (CET), onde o vidro externo de menor CET
resulta em camada superficial de compressão. Nos três casos, forma-se um gradiente de
tensão residual com valor máximo de tensão de compressão na, ou próxima a, superfície do
vidro, que decresce para o interior da seção. Como conseqüência do equilíbrio das tensões, a
camada interna (núcleo) do vidro fica em um estado de tensão residual de tração
(BARTHOLOMEW, 1991; DUMBAUGH, 1991; MCMASTER; SHETTERLY; BUENO,
1991).
Revestimentos (coatings) com precursor de óxido de estanho, como SnCl4, ou com polímeros
orgânicos, como polietileno, têm sido aplicados em vidros de embalagem para aumentar a
lubrificação e a proteção contra o riscamento e, embora, não cause aumento da resistência
mecânica, ajuda a mantê-la (RAWSON; GEOTTI-BIANCHINI, 1985; MURPHY, 2005).
Segundo Brown (2007), o revestimento deve apresentar dureza, resistência química e
propriedades ópticas similares ao do vidro, além de ter forte ligação com o vidro e ser
hidrofóbico, para evitar posterior ataque do vidro pela umidade do meio. Neste contexto, o
processo sol-gel possibilita obter filmes finos com composição química igual ao do vidro, que
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têm potencial de suturar os defeitos de Griffith (BROWN, 2007). Outro método que pode
suturar defeitos superficiais provenientes da etapa de conformação envolve mudança química
da superfície do vidro pelo tratamento da superfície quente com vapor de água. Este
tratamento resulta na incorporação de grupos OH na superfície do vidro, que diminui a
viscosidade e resulta em sutura térmica dos defeitos e em produtos com superfície mais lisa
(HESSENKEMPER, 2004a).

3.4.3 Resistência ao impacto
A fratura por impacto é um problema crucial para muitas aplicações do vidro, por exemplo,
em isoladores de alta tensão, cujos dielétricos de vidro são alvos de vandalismo. A análise do
impacto é um problema complexo para ser quantificado, pois depende da interação entre o
projétil e o alvo (BOUZID et al., 2001). Para uma placa de vidro, a fratura pode iniciar na
superfície oposta à do impacto, em decorrência da flexão da placa, ou na superfície de
impacto, em decorrência das tensões de contato, dependendo do tamanho e da rigidez do
projétil. No primeiro caso, os defeitos presentes na superfície oposta à do impacto determinam
a fratura por meio da Equação 1. No segundo caso, para projéteis não agudos, defeitos
superficiais na vizinhança da região de impacto causam inicialmente a formação de uma
trinca na forma de anel (ring crack), que se desenvolve em trinca cônica (Hertziana) e trincas
radiais; no caso de projéteis agudos ocorre deformação plástica e formação de trinca mediana
(ABOU EL LEIL; CAMARATTA; DIGENOVA, 1985).
Uma rede de trincas laterais e outras de interconexão forma a zona cominuída na região de
impacto (WIEDERHORN; LAWN, 1977). No impacto ocorre a geração de ondas de choque
compressivas que refletem nas superfícies do vidro e retornam na forma de ondas de tração,
que causam a fragmentação do vidro (BOUZID et al., 2001).
O nível de degradação do vidro submetido ao impacto depende principalmente da energia de
impacto, e elevada tenacidade e baixa dureza são os principais requisitos do material para se
aumentar a resistência à degradação por impacto (WIEDERHORN; LAWN, 1979). A
introdução de uma camada de tensão residual compressiva na superfície do vidro pelos
tratamentos de têmpera causa aumentos efetivos na resistência à degradação por impacto
devido ao aumento da tenacidade (LAWN; MARSHALL; WIEDERHORN, 1979). O efeito
benéfico da têmpera térmica também tem sido associado, além da tensão de compressão
residual, à melhoria das condições superficiais do vidro, que resulta em menor degradação da
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superfície pelo manuseio em comparação ao vidro recozido (ABOU EL LEIL;
CAMARATTA; DIGENOVA, 1985).
Os principais tipos de ensaios de impacto envolvem o impacto de um objeto (projétil) sobre o
vidro com uma energia de impacto pré-definida. O impacto pode ser conduzido por meio de
um pêndulo ou pela queda livre do objeto, que pode ser uma esfera de aço. Conhecendo-se a
massa do objeto e a altura do lançamento, pode-se calcular a energia potencial do objeto, que
se transforma em energia cinética no momento do impacto (energia de impacto). Quanto mais
o vidro suporta a energia de impacto, maior é a sua resistência ao impacto.

3.4.4 Resistência ao choque térmico
Devido à baixa condutividade térmica do vidro, quando um líquido quente é colocado dentro
de um copo, a superfície do vidro em contato com a água aquece-se e dilata-se, mas a
superfície externa ainda fria não se dilata. Como resultado, tensões de tração são geradas na
superfície externa, que podem levar à fratura do vidro, caso a tensão alcance a resistência à
ruptura do vidro (Equação 1). Assim, a capacidade de resistir a choques térmicos é
inversamente proporcional a quanto o vidro se dilata quando aquecido. Ou seja, quanto maior
for a dilatação térmica, menor será a resistência do vidro a mudanças bruscas de temperatura.
A dilatação térmica depende da composição química do vidro. Para vidros sodo-cálcicos,
peças de 4 a 5 mm de espessura suportam algo em torno de 60ºC de diferença de temperatura.
É, portanto, desaconselhável colocar água em ebulição (~100ºC) em um copo a temperatura
ambiente (AKERMAN, 2000a).
Quanto mais fina for a peça, ainda que produzida com o mesmo vidro, menores são as
diferenças de temperatura entre os pontos frios e quentes e, portanto, mais resistente ela é ao
choque térmico. A fratura sempre se dá na região mais fria da peça, onde ocorre tensão de
tração, e comumente o risco maior de quebra é quando o vidro está quente e sofre um
resfriamento rápido. Por exemplo: tirar uma peça do forno e colocá-la sob a torneira ou sobre
uma superfície metálica fria. Por outro lado se o aquecimento é homogêneo em toda a
superfície, como dentro de um forno, toda a superfície fica comprimida devido ao
aquecimento e não há quebra.
A tensão térmica de tração, σt, gerada na superfície de uma placa infinita submetida a um
resfriamento brusco de temperatura é diretamente proporcional à variação de temperatura
entre o centro e a superfície, ∆T, segundo (KINGERY; BOWEN; UHLMANN, 1976):
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σt =

Eα
∆T
1− ν

(2)

onde, E é o módulo de elasticidade, α é o coeficiente de expansão térmica linear e ν é o
coeficiente de Poisson do material. A partir da Equação 2, pode-se estabelecer um critério de
fratura dado por:
∆Tf =

σ f (1 − ν)
.
Eα

(3)

Por este critério (Equação 3), a fratura ocorre quando a diferença de temperatura, ∆Tf, é tal
que a tensão de ruptura, σf, é alcançada. As Equações 2 e 3 são válidas para a condição de
condutividade térmica infinita, isto é, a temperatura da superfície alcança instantaneamente a
temperatura do meio. Quando esta condição não é satisfeita, as condições de transferência de
calor tornam-se relevantes e o critério de fratura passa a incorporar o módulo de Biot (β =
rmh/k, onde rm é a dimensão característica, h é o coeficiente de transferência de calor pela
superfície e k é a condutividade térmica do material), segundo:

∆Tf =

kσ f (1 − ν)
1
.
Eα
0,31rm h

(4)

Os parâmetros de resistência ao choque térmico R e R’ de um material são definidos a partir
das Equações 3 e 4, conforme (KINGERY; BOWEN; UHLMANN, 1976):
R=

σ f (1 − ν )
Eα

(5)

R' =

kσ f (1 − ν)
.
Eα

(6)

As Equações 5 e 6 mostram que para se aumentar a resistência ao choque térmico de um
material frágil, como o vidro, as características favoráveis do material incluem altos valores
de resistência à ruptura, σf, e condutividade térmica, k, e baixos valores de módulo de
elasticidade, E, e coeficiente de expansão térmica, α. Os parâmetros de resistência ao choque
térmico R e R’ (Equação 5 e 6, respectivamente) estão associados à condição de que a fratura
ocorre quando a tensão térmica alcança a tensão de ruptura do material, isto é, estão
associados à condição de iniciação da fratura. Para materiais porosos de baixa rigidez, como
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os refratários, há outros parâmetros de resistência ao choque térmico que estão associados à
condição de propagação da trinca (KINGERY; BOWEN; UHLMANN, 1976).
Para aumentar a resistência ao choque térmico de produtos de vidro, geralmente são
empregados dois recursos. A têmpera, que introduz um estado de tensão residual de
compressão na superfície do vidro, causa um aumento da faixa de temperatura em que não é
susceptível ao choque térmico, em decorrência do aumento da resistência à ruptura do vidro
(Equação 3 e 4). Neste caso, as diferenças de temperaturas devem ser maiores para poderem
eliminar o efeito da tensão residual de compressão da superfície ocasionada pela têmpera. A
resistência destes vidros é mantida até uma variação de temperatura de até cerca de 130ºC. É
o caso de produtos domésticos de vidro de silicato sodo-cálcicos temperados, que resistem a
água em ebulição. Outro recurso é a mudança da composição do vidro para outra que dilate
menos com o aquecimento. O vidro borossilicato, que dilata cerca de 50% menos do que um
vidro sodo-cálcico, pode resistir a resfriamentos bruscos de até 150ºC. Este vidro quando
temperado pode ainda atingir resistência a choques térmicos de até 300ºC (AKERMAN,
2000a).

3.5 Produção do vidro
Neste capítulo apresenta-se inicialmente a principal rota de processamento do vidro,
envolvendo os processos de fusão das matérias-primas e conformação do vidro. Em seguida
são apresentados os processos secundários: recozimento, têmpera térmica e têmpera química.

3.5.1 Matérias-primas e fusão
A produção inicia-se no recebimento das matérias-primas e estocagem. Posteriormente é
elaborada a dosagem e a mistura e finalmente a fusão. A elaboração se encerra no ato da
entrega do vidro à conformação, que transforma a massa de vidro no objeto que se deseja
enquanto a mesma esfria e se enrijece. O fluxograma resumido do processo de fabricação do
vidro é apresentado na Figura 3.9.
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Para Akerman (2000b), a elaboração tem um papel crucial no processo vidreiro devido a
algumas características próprias, inerentes ao mesmo. Como o processo é contínuo, tudo o
que entra no forno de fusão fará parte do produto final e várias propriedades do vidro de
interesse tecnológico dependem fortemente da sua composição química. É fundamental para a
produção

do

vidro que

todas

as

matérias-primas

sejam analisadas

química

e

granulometricamente e só devem ser utilizadas se os resultados obtidos estiverem dentro de
especificações pré-estabelecidas.
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Figura 3.9: Fluxograma resumido do processo de fabricação do vidro.

As matérias-primas podem ser classificadas em grupos conforme sua função. Aquelas
passíveis de se transformar em vidro são as vitrificantes, sendo que a principal é a sílica
(SiO2), que é fornecida pela areia. A sílica sozinha produz um vidro de ótima qualidade,
porém com um inconveniente de necessitar temperaturas altas para fusão e conformação, o
que torna o vidro caro. Para contornar este problema adicionam-se matérias-primas fundentes,
que apresentam a característica de se fundirem a temperaturas muito inferiores a da sílica,
gerando um líquido que dissolve os grãos de areia, produzindo vidro a temperaturas
tecnologicamente compatíveis (KIM; CARTY; SINTON, 2004). O principal fundente é a
barrilha (Na2CO3) que é um carbonato de sódio produzido industrialmente a partir da
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salmoura ou pela purificação de um mineral chamado trona, conhecida também como barrilha
natural (GATTAI et al., 1990). A mistura de barrilha e areia produz vidros a temperaturas
razoáveis, mas que são solúveis e se dissolvem em contato com a água. Para evitar isto,
acrescentam-se óxidos estabilizantes. O principal é o óxido de cálcio (CaO) fornecido pelo
calcário. Surge então o nome da família de vidros mais comuns, que são os silicatos sodocálcicos. Outros estabilizantes podem também ser utilizados em conjunto com o óxido de
cálcio. Os mais importantes são o óxido de magnésio, proveniente da dolomita, e o óxido de
alumínio (alumina), do feldspato. O vidro sem contaminantes é incolor e para conseguir que
ele se apresente com cor, determinados óxidos ou elementos metálicos são acrescidos à
composição para ficarem dissolvidos na massa, interferindo com a luz e produzindo cores. Os
corantes mais comuns são óxidos de cobalto, selênio, manganês, ferro e cromo. Os vidros de
silicato sodo-cálcicos convencionais comumente apresentam tom esverdeado, devido à
presença de óxido de ferro na areia.
As matérias-primas vitrificáveis são em quase toda sua totalidade sólidos granulados. A
granulometria das matérias-primas, portanto, é um parâmetro de processo importante, pois:
a) na mistura, se os tamanhos das partículas das matérias-primas forem muito diferentes, é
mais difícil de produzir uma mistura homogênea e conseqüentemente um vidro
homogêneo; e
b) na fusão, quanto mais finas são as partículas, mais fáceis se fundem (diminuem a
temperatura de fusão), pois possuem maior superfície específica. Porém, partículas
muito finas não são convenientes industrialmente, pois acabam formando muito pó, que
é perdido na manipulação ou arrastado pelos gases da combustão, constituindo material
particulado, indesejável nas emissões atmosféricas.
A ocorrência de segregação de partículas na mistura de pós deve ser evitada durante o
transporte, armazenamento e, mesmo, durante a própria operação de mistura. A correção de
uma mistura segregada requer uma maior temperatura de fusão, que aumenta o consumo de
energia e a quantidade de emissão de poluentes na atmosfera (BAUER; BAILEY, 1991).
A operação de fusão deve minimizar os defeitos internos que limitam a função e a aparência
dos produtos vítreos, como inclusões não dissolvidas ou precipitadas, bolhas de gases e veios
de vidro fora de composição, denominados estrias e cordas, e consiste basicamente de três
etapas (WOOLLEY, 1991):
a) fusão da mistura, onde a mistura (matérias-primas particuladas e vidro moído) é
convertida em um líquido essencialmente livre de inclusões (partículas não dissolvidas);
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b) refino ou afinagem, onde as bolhas remanescentes da etapa de fusão são removidas; e
c) homogeneização, onde as variações químicas e térmicas do banho de vidro são
eliminadas.
Na etapa de fusão, a eliminação das fases cristalinas ocorre em quatro etapas que se
sobrepõem em termos de temperatura e tempo: i) secagem e desidratação das matérias-primas
particuladas; ii) fusão dos sais e outros componentes de baixo ponto de fusão (fluxantes); iii)
decomposição de alguns fluxantes, produzindo gases; e iv) dissolução da areia de sílica e
outros componentes refratários no banho de fluxantes (WOOLLEY, 1991). Algumas reações
que ocorrem durante o aquecimento de uma mistura de matérias-primas com composição de
um vidro de silicato sodo-cáustico envolvem remoção de água livre, desidratação de
Na2CO3.10H2O, fusão de KNO3 e transformações polimórficas do SiO2, entre ~80 e 580°C, e
acima desta faixa de temperatura ocorrem (HERNÁNDEZ; FARIA; TRUJILLO, 2007):
Na2CO3 + CaCO3 → Na2Ca(CO3)2

(~580°C) (7)

3Na2Ca(CO3)2 + 10SiO2 → 2(Na2O.2SiO2) + Na2O.3CaO.6SiO2 + 6CO2(g) (600~830°C) (8)
Na2Ca(CO3)2 + 2SiO2 → Na2SiO3 + CaSiO3 + 2CO2(g)

(600~800°C) (9)

Na2O.3CaO.6SiO2 + Na2O.2SiO2 → Na2O.2CaO.3SiO2 + líquido

(600~800°C) (10)

Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 + CO2(g)

(630~930°C) (11)

2CaCO3 + SiO2 → Ca2SiO4 + 2CO2(g)

(600~1000°C) (12)

Ca2SiO4 + SiO2 → + 2CaSiO3

(600~1000°C) (13)

CaCO3 → CaO + CO2(g)

(860~1010°C) (14)

Entre 1120 e 1290°C ocorrem fusões das diversas fases de silicato formadas (HERNÁNDEZ;
FARIA; TRUJILLO, 2007). O tempo de fusão de vidros de silicato sodo-cáustico diminui
significativamente com o aumento da temperatura entre 1160 e 1280ºC, mas acima desta faixa
de temperatura, até 1450ºC, o tempo diminui mais lentamente (DOYLE, 1979). O vidro float
tem sido produzido a uma temperatura de fusão de cerca de 1550ºC (SAINT-GOBAIN
GLASS, 2000).

52

O vidro de silicato sodo-cálcico é um material viscoso mesmo a altas temperaturas e as
matérias-primas geram grande quantidade de gases durante a fusão, principalmente CO2, além
de H2O, N2, O2 e SO2. As reações de descarbonatação (Equação 8, 9, 11, 12 e 14) resultam em
um banho vítreo repleta de bolhas que não conseguem sair do seu interior devido à alta
viscosidade do vidro. Para a retirada de bolhas da massa, acrescentam-se pequenas
quantidades de afinantes à composição, que aumentam o tamanho das bolhas pela produção
de gases com o aumento da temperatura do banho por uma reação de redox (reduçãooxidação) ou por vaporização. O aumento do tamanho da bolha é eficiente para sua remoção,
pois a velocidade de subida é proporcional ao quadrado do raio da bolha (Lei de Stokes). O
principal agente de refino por redox é o sulfato, geralmente Na2SO4, que é dissolvido no
banho fundido e reduzido à alta temperatura para gás SO2. Quando se atinge uma determinada
temperatura, o sulfato decompõe-se violentamente, gerando gás em grande quantidade que
entra nas bolhas e as fazem crescer, aumentando a sua força de empuxo e favorecendo a
flotação à superfície do banho. Durante a subida, as bolhas grandes arrastam consigo outras
menores que se encontram no seu caminho. As reações de redox e vaporização são reversíveis
e gases residuais de O2, H2O e vapores de haletos geralmente re-dissolvem no banho durante
o resfriamento. Já os gases de CO2, N2 e SO2 e Ar re-dissolvem lentamente e geralmente
permanecem como poros. Outros agentes de refino podem ser utilizados, como NaNO3,
Sb2O3, As2O3 e SnO2 (WOOLLEY, 1991; BEERKENS, 2004; KOEPSEL; CLAUSSEN;
RAUSCH, 2004).
Na etapa de homogeneização, os veios com variações de composição (cordas) são eliminados
ou reduzidos por meio de difusão molecular, que é um processo lento nos banhos de silicatos,
devido à alta viscosidade e forte ligação atômica. As cordas resultam em defeitos permanentes
no vidro e formam-se devido à segregação do banho durante a fusão, vaporização a partir da
superfície do banho ou reação do banho com o refratário (WOOLLEY, 1991).

3.5.2 Conformação
Há vários métodos de conformação do vidro, incluindo sopro, prensagem, flutuação (float),
laminação, extrusão e fundição “convencional” (estática) e centrífuga (GATTAI et al., 1990;
STEVENS, 1991). Durante a conformação, após o fluxo viscoso, a temperatura do vidro
diminui até um nível na qual o produto final tem suficiente estabilidade para manter a forma
após remoção do molde (KROPP; FOLLIS, 2004). Recentemente, estudos têm sido realizados
para se compreender a resistência de vidros fundidos (acima de Tg), estimulado pelos
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produtores de vidro interessados em evitar a fratura do vidro fundido durante as operações de
conformação (MANNS; BRÜCKNER, 2004).
Nos processos de sopro e prensagem, o processo de conformação inicia-se com a obtenção de
uma gota de vidro, com forma e massa definidas, a partir de um alimentador (feeder). Os
processos de conformação dos vidros de silicato sodo-cálcicos geralmente são realizados entre
1000 e 1200ºC, na faixa de viscosidade de 103 a 104 dPa.s (Figura 3.8). Em contato com um
molde metálico, a temperatura da superfície cai rapidamente (em ~20 ms) para ~550ºC e a
viscosidade alcança cerca de 1013 dPa.s, formando uma “pele” rígida, enquanto o interior do
vidro continua fluido a uma temperatura de ~1000ºC (STEVENS, 1991). Manns e Brückner
(2004) constataram que um vidro de silicato sodo-cálcico (float) apresentou comportamento
de fluxo não-Newtoniano, isto é, diminuição da viscosidade com o aumento da taxa de
deformação (prensagem), devido às mudanças estruturais no vidro fundido a altas taxas de
cisalhamento e tensões. Consideraram que este comportamento é vantajoso por reduzir as
concentrações de tensão nas pontas das trincas e, assim, diminuir a sensibilidade à fratura a
altas temperaturas do vidro fundido.
Quando um cilindro de vidro é prensado entre duas placas, a força de prensagem, F, pode ser
descrita por (MANNS; BRÜCKNER, 2004):
F = 3Vη

dh 2πh 3 + V
dt 2πh 5

(15)

onde, V e h são o volume e a altura do cilindro, respectivamente, η é a viscosidade do vidro e
dh/dt é a taxa de prensagem. A Equação 15 mostra que a força de prensagem aumenta
diretamente com o aumento do volume da peça, da viscosidade e da taxa de prensagem.
Segundo Hessenkemper (2004a), o processo de conformação do vidro deve ser entendido
primariamente como um processo de troca de calor. A extração de calor ocorre por
convecção, radiação e condução pelo molde. Durante a conformação, ocorre o processo de
relaxação de tensão, que é fortemente dependente da viscosidade e, portanto, da temperatura
do vidro. O processo de relaxação é importante para a tensão dependente do tempo durante o
processo de conformação, a fragilidade do banho e possivelmente os defeitos superficiais que
limitam a resistência mecânica do vidro. A tensão dependente do tempo, σ, após um tempo, t,
pode ser descrita pelo modelo de Maxwell (HESSENKEMPER, 2004b):
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 t
σ = σ 0 exp − 
 τ

(16)

onde, σ0 é uma constante e τ é o tempo de relaxação, que é proporcional à viscosidade, η, que
varia fortemente com a temperatura, T, segundo a equação de Vogel-Fulcher-Tammann,
segundo:

log η = A +

B
T − T0

(17)

onde, A, B e T0 são constantes. Em decorrência da sensibilidade do processo de conformação
à temperatura do vidro, é importante que a gota de vidro apresente temperatura homogênea
(HESSENKEMPER, 2004b).
Os moldes de conformação do vidro estão sujeitos a altas solicitações térmicas, mecânicas,
químicas e tribológicas, que causam desgaste e abrasão dos mesmos. A qualidade das peças
de vidro conformadas e o tempo de serviço dos moldes dependem fortemente do
comportamento de contato entre o molde e o vidro fundido, em especial, desgaste e corrosão a
quente. Um parâmetro tecnológico importante é a temperatura de adesão (sticking
temperature) do vidro no molde. Tem sido sugerido que o vidro fundido começa a aderir em
superfícies lisas do molde quando a “viscosidade de contato” cai abaixo de um valor crítico de
~109,8 dPa.s (RIESER et al., 2004).

3.5.3 Recozimento
A história térmica de uma peça de vidro durante e após o processo de conformação resulta na
presença de tensões internas. Estas tensões podem causar a fratura da peça durante o
resfriamento, principalmente em peças com geometria complexa e não simétrica, ou podem
permanecer na peça resfriada como tensão residual, que dificulta, por exemplo, a operação de
corte. Faz-se então necessário diminuir a temperatura da peça gradualmente até a temperatura
ambiente por intermédio de um tratamento térmico (recozimento) para aliviar as tensões
internas. Para tanto, define-se um gradiente térmico (curva de tratamento térmico),
geralmente, para um forno contínuo (lehr), com esteiras transportadoras metálicas. As tensões
residuais presentes em uma peça podem ser determinadas por um feixe de luz polarizada,
utilizando-se um equipamento de visualização de deformação, polarímetro ou polariscópio
(Figura 3.10). Quando um feixe de luz polarizada passa através de um meio transparente,
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como vidro, submetido a uma deformação, este feixe é modificado e a diferença de fase
resultante é evidenciada na forma de bandas de cor. A quantidade máxima de tensão
permissível pode depender de uma variedade de fatores técnicos e comerciais, sendo que 5%
da resistência à ruptura têm sido observados na maioria dos vidros ditos como “perfeitamente
recozidos” (DOYLE, 1979).

Figura 3.10: Imagem de um polariscópio.

A curva de recozimento ideal varia de acordo com a composição, forma, dimensões e
utilização prevista para o vidro. No recozimento há uma faixa de temperatura na qual o vidro
deve ser resfriado lentamente para garantir variação uniforme da temperatura, conhecida
como “faixa de recozimento”, sendo que variações significativas de temperatura nesta faixa
podem resultar em uma distribuição de tensão residual na peça final. As temperaturas críticas
envolvidas no recozimento são (Figura 3.8): a) temperatura de recozimento superior
(viscosidade, η, de aproximadamente 1013 dPa.s), onde as tensões podem ser rapidamente
removidas (em alguns minutos) sem ocasionar deformação na peça de vidro; e b) temperatura
de recozimento inferior (η ~1014,5 dPa.s), onde as tensões podem ser removidas em tempos
praticáveis (algumas horas). Estas temperaturas podem ser determinadas dilatometricamente,
opticamente utilizando polarímetro, ou mecanicamente determinando a temperatura na qual
um bastão ou filamento de vidro deforma. Abaixo da temperatura de recozimento inferior
pode-se utilizar resfriamento relativamente rápido (DOYLE, 1979).
Doyle (1979) relata que a teoria original de recozimento de peças em vidro foi derivada do
trabalho de Maxwell, o qual indica que o tempo requerido para o recozimento é diretamente
proporcional à deformação (tensão) residual no vidro. A viscosidade do vidro a uma
temperatura constante na faixa de recozimento, entretanto, aumenta com o tempo, o que torna
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a taxa de relaxação da tensão interna no vidro, em temperatura constante, proporcional não a
sua tensão, mas aproximadamente ao quadrado da tensão (dσ/dt = –Aσ2) (NAVARRO, 1991).
A equação de recozimento por este modelo, de Adams e Williamson, é expressa por
(DOYLE, 1979):

1 1
−
= At
σ σ0

(18)

onde, σ é a tensão após um tempo t, σ0 é a tensão inicial e A é uma constante. No modelo de
Adams e Williamson, as tensões internas são classificadas em: i) temporais – que são
mantidas somente enquanto o gradiente de temperatura causativo é mantido; e ii) permanentes
– persistem no vidro até mesmo sem gradiente térmico. O tipo usual de tensão permanente
consiste de compressão longitudinal no exterior e de tração no interior. Os cálculos da tensão
permanente baseado no modelo de Adams e Williamson geram três significantes conclusões
(DOYLE, 1979):
a) o aumento na taxa de resfriamento causa aumento da tensão permanente;
b) o aumento da temperatura inicial (de reaquecimento), para a mesma taxa de
resfriamento, causa aumento da tensão permanente; e
c) o aumento da espessura do vidro, para a mesma taxa de resfriamento, causa aumento da
tensão permanente em uma proporção que excede o quadrado da espessura.
O processo de recozimento pode ser dividido em quatro estágios distintos (DOYLE, 1979):
1) aquecimento da peça até a temperatura exigida;
2) estabilização na temperatura pré-determinada por um tempo suficiente para permitir a
relaxação da tensão presente na peça;
3) resfriamento lento e controlado através da faixa de recozimento, onde o vidro passa
através de distintos estágios de equilíbrio; e
4) resfriamento rápido até a temperatura ambiente; neste estágio a taxa de resfriamento
pode ser projetada para que alguma potencial fragilidade se torne evidente no choque
térmico.
Embora teoricamente o recozimento esteja bem estabelecido, na prática podemos chegar
somente uma condição próxima ao ideal, pois mesmo fornos mais bem instrumentados não
provêem um controle absoluto da distribuição de temperatura na peça. No processo industrial,
os produtos devem ser recozidos o mais rápido possível, dentro de condições que alcancem o
grau de recozimento almejado, o que aumenta a produtividade e diminui o custo de consumo
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de energia. Considerando produtos de dimensões diferentes no mesmo forno, a curva deve
atender ao produto mais crítico, portanto sendo determinada pela taxa de resfriamento mais
lenta da maior peça. Outro problema prático é determinar a curva ideal de resfriamento, já que
em várias partes do forno as temperaturas encontradas não coincidem com as temperaturas
almejadas, não sendo fácil fazer com que elas coincidam precisamente (DOYLE, 1979). A
Tabela 3.4 apresenta tempos de recozimento típicos requeridos para vários tipos de produto.

Tabela 3.4: Tempos de recozimento típicos requeridos para alguns tipos de produto de vidro.

Fonte: (DOYLE, 1979).
Os fornos contínuos devem ser divididos em zonas para liberação da tensão, resfriamento
crítico e resfriamento final, conforme os requisitos da teoria do recozimento. As outras
principais considerações de projeto incluem facilidade de controle, simplicidade de operação,
uniformidade de temperatura e economia de combustível. O forno com circuladores de ar, que
induzem uma corrente de convecção do ar quente em cada secção do forno, forçando a
recirculação do ar em cada seção do forno na direção desejada, provê uma corrente de calor
apropriada para cada tipo de peça a ser recozida. A questão da corrente de ar em circulação no
forno é de considerável importância prática. A contra corrente (movimento do ar frio para a
parte quente no final do forno) ajuda no resfriamento da peça e economiza energia, porém, se
for muito forte, ou na ocorrência de uma parada do forno, pode oe ar frio alcançar as seções
da faixa do recozimento, resultando em tensões permanentes para o vidro (peça). A
velocidade ótima da corrente de ar medida em frente ao forno é de usualmente na ordem de
0,1 – 0,5 m/s (DOYLE, 1979). O esquema de um típico forno de recozimento para vidros
técnicos e embalagens, junto com uma curva de temperatura é mostrado na Figura 3.11.
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Figura 3.11. Esquema de um forno contínuo de recozimento tipo “lehr” para vidro de
embalagem e curva de temperatura (DOYLE, 1979).

3.5.4 Têmpera térmica
As tensões presentes em um vidro podem ser rearranjadas para se aumentar a resistência
mecânica, ao impacto e ao choque térmico, que pode ser alcançado através do processo de
têmpera térmica. Neste processo, o vidro é aquecido a uma temperatura logo abaixo do ponto
de amolecimento (Figura 3.8), ou acima de ~100°C da temperatura de transformação, e
posteriormente resfriado rapidamente, geralmente, com ar frio forçado. A região externa da
peça de vidro resfria-se rapidamente enquanto o núcleo interno contrai-se e resfria-se mais
lentamente. Quando o vidro resfria e alcança a temperatura uniforme, um perfil de tensão de
compressão é introduzido na superfície e, em compensação, um perfil de tensão de tração é
desenvolvido no seu interior. Tensões de compressão da ordem de 150 MPa podem ser
alcançadas pelo processo de têmpera térmica, dependendo de fatores como a espessura do
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vidro e o coeficiente de transferência de calor, como também dos parâmetros do tratamento
térmico (DOYLE, 1979; BLANK, 1985).
O processo de têmpera térmica inicia-se com o aquecimento do vidro até uma alta
temperatura, entre as temperaturas de recozimento superior e de amolecimento, na qual
qualquer tensão é removida em alguns segundos, tornando-o livre de tensão. Durante o
resfriamento brusco, a superfície resfria mais rápido do que o interior e forma um gradiente de
temperatura parabólico ao longo da espessura do vidro (Figura 3.12a), o que causa a formação
de um gradiente de retração devido à propriedade de expansão térmica do vidro. Enquanto a
temperatura do vidro está acima da temperatura inferior de recozimento, ou do ponto de
deformação (strain point), as tensões resultantes do gradiente de retração térmica tendem a se
relaxar. Conforme a frente de temperatura do ponto de deformação progride da superfície para
o interior do vidro, na região interna ocorre relaxação das tensões e na região superficial
desenvolvem-se tensões em resposta às deformações geradas pelo gradiente térmico, o que
resulta em um estado de tensão de compressão na superfície, cuja magnitude aumenta
continuamente até que todo o vidro esteja abaixo da temperatura do ponto de deformação
(Figura 3.12b). No estágio final, com o vidro no estado elástico, o gradiente de temperatura é
convertido em um gradiente de deformação, que se soma ao gradiente de tensão estabelecido.
Devido à distribuição de tensão residual ser parabólica, a magnitude da tensão de compressão
na superfície é o dobro da tensão de tração no centro do vidro (Figura 3.12b) (MCMASTER;
SHETTERLY; BUENO, 1991).
A tensão residual no vidro temperado é definida pelo comportamento viscoelástico e,
também, por um efeito estrutural. Como o aumento da taxa de resfriamento resulta em
diminuição do volume específico do vidro (Figura 3.2), a variação da taxa de resfriamento da
superfície para o centro causa a formação de um gradiente de densidade no vidro, onde a
superfície menos densa do que o interior resulta em uma fração da tensão residual
(MCMASTER; SHETTERLY; BUENO, 1991). As principais propriedades do vidro
pertinentes à têmpera térmica, em conjunto com o aumento da tensão, são o coeficiente de
expansão térmica, α (especialmente a rápida mudança em torno da temperatura Tg, pois o
valor de α do líquido é cerca de 3 vezes a do vidro), a viscosidade e a densidade, que
dependem da taxa de resfriamento (Figura 3.2). O coeficiente de transferência de calor é a
mais crítica e complicada das propriedades relacionadas à superfície, pois depende de diversas
variáveis, como propriedades superficiais do vidro, geometria e dimensões do produto,
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propriedades do meio de têmpera e a diferença de temperatura entre o vidro e o meio de
têmpera (SCHAEFFER, 1985).

Figura 3.12: Simulação de um resfriamento brusco (têmpera térmica) de um vidro float com
espessura de 6,1 mm a partir de 620°C mostrando (a) distribuição de temperatura e (b)
distribuição de tensão em função do tempo de resfriamento (MCMASTER; SHETTERLY;
BUENO, 1991).
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Fornos de têmpera podem ser de uma estação ou de múltiplos estágios, dependendo do tipo de
produção (DOYLE, 1979):
a) Denominado “gás forno”, processo no qual o vidro em uma posição horizontal flutua
em uma almofada de gás-ar a aproximadamente 670ºC. A têmpera é especialmente
satisfatória para têmperas rápidas e espessuras finas (até 3 mm); e
b) Fornos de rolo contínuos onde o vidro passa horizontalmente pela zona de
aquecimento, unidade de resfriamento rápido e unidade de resfriamento lento para a
mesa de saída. Neste processo por não necessitar de almofadas de ar, há vantagens de
produtividade em relação ao processo descrito anteriormente.
No processo de têmpera de vidros planos (float) utilizam-se fornos de rolo, onde as placas de
vidro são inicialmente aquecidas até uma temperatura na faixa de têmpera (~620 a 640°C,
correspondendo a viscosidades de 1010,2 a 109,5 dPa.s) na zona de aquecimento. Em seguida,
as placas são resfriadas rapidamente principalmente por convecção forçada por meio de um
conjunto de jatos de ar na unidade de resfriamento rápido. O coeficiente de transferência de
calor para se obter uma têmpera total (tensão no centro do vidro de 60 MPa) depende da
temperatura inicial do vidro e da espessura do vidro. Tanto vidros aquecidos em uma menor
temperatura de têmpera como vidros mais finos necessitam de um maior coeficiente de
transferência de calor, isto é, de uma maior severidade de têmpera (maior taxa de
resfriamento). Há, entretanto, um limite superior deste coeficiente que pode ser aplicado em
um vidro sem que ocorra a fratura. Quando a tensão transiente de tração na superfície excede
cerca de 30 MPa, há grande probabilidade da fratura ocorrer. A espessura de vidro que é
temperada comercialmente varia entre 2,8 e 19 mm (MCMASTER; SHETTERLY; BUENO,
1991). Para produtos em vidro prensados ou injetados (embalagens, produtos domésticos,
lentes de farol, isoladores, sinalizadores de rodovias) é utilizado um processo diferenciado dos
vidros planos. Após a conformação da peça (prensagem) o produto é colocado em forno para
homogeneização da temperatura, pois após a prensagem o núcleo da peça geralmente está
com uma temperatura mais elevada do que suas extremidades. Em seguida, a peça é
transferida para a estação de têmpera individual, onde a temperatura é diminuída de ~600ºC
para 300ºC em ~50 s. A peça gira nesta estação, na qual é aplicado ar resfriado forçado em
todo o seu perfil. Além de jatos de ar frio, outros meios de têmpera também têm sido
utilizados, como sais fundidos, óleo ou silicone (NAVARRO, 1991).
O procedimento detalhado para têmpera térmica pode variar consideravelmente, dependendo
do tipo de utilização final do vidro. Algumas operações, como corte e furação, devem ser
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realizadas antes da têmpera, pois o vidro temperado tende a fraturar nestas operações
(DOYLE, 1979). É conhecido que a fratura do vidro temperado é acompanhada por sua
fragmentação, em decorrência da elevada energia elástica de tração armazenada na região
central do vidro. Quanto maior a tensão residual, menor é o tamanho do fragmento, pois o
número de fragmentos por unidade de área tende a ser proporcional ao quadrado da tensão
residual (BLANK, 1985). Para diminuir o índice de perda durante o tratamento de têmpera, as
extremidades não devem apresentar defeitos, como lascamento e microtrincas, sendo usual
polir e arrendondar as bordas de chapas cortadas (DOYLE, 1979; GULATI; ROE, 2001). Um
dos problemas do vidro temperado é a ocorrência de fratura espontânea após certo tempo de
uso. Uma das principais causas é a presença de inclusões de sulfeto de níquel (NiS) na região
interna do vidro sob tensão de tração, que sofre lenta transformação alotrópica de fase α para
β à temperatura ambiente, que é acompanhada por uma expansão volumétrica que causa a
formação de trincas ao redor das inclusões (KASPER, 2004). Quando uma trinca alcança o
tamanho crítico (Equação 1), ocorre a fratura repentina. Para se eliminar a fração dos vidros
que apresentam grandes inclusões (acima de ~40 µm) na região central do vidro, tem sido
aplicado o teste de “encharcamento térmico” (heat soak, HS), onde as inclusões de NiS são
forçadas a se transformarem em alta temperatura (290°C por 2 h), acelerando o processo de
fratura dos vidros que teriam curto tempo de vida (KASPER, 2001). Métodos adaptados do
teste HS têm sido aplicados com sucesso para aumentar a confiabilidade do vidro temperado
comercial (KIBUTA; SAKAI, 2001). O níquel possivelmente é introduzido como impureza
na chama a partir do óleo combustível ou como corante na forma de óxido de níquel em
alguns vidros. Já o enxofre decorre dos sulfatos utilizados como afinantes (NAVARRO,
1991). A adição de sulfato ou nitrato de zinco e o controle das condições de óxi-redução têm
sido indicadas para a redução das inclusões de NiS (SAKAI, 2001).

3.5.5 Têmpera química
A têmpera química é realizada para formação de um estado de tensão de compressão na
superfície do vidro, diferenciando da têmpera térmica por envolver mudança química.
Basicamente há dois tipos de processos de têmpera química: i) formação de uma camada
superficial com menor coeficiente de expansão térmica do que o do vidro, realizada acima da
Tg; e ii) “estufamento” iônico (ion stuffing) da superfície, realizado abaixo da Tg
(SCHAEFFER, 1985). O processo de estufamento iônico é o mais utilizado para se aumentar
a resistência mecânica do vidro, sendo que no método usual o vidro é imerso em um banho de
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sal fundido, a uma temperatura na faixa acima de ~200°C e abaixo da temperatura (superior)
de recozimento, onde um cátion do vidro é substituído por um cátion de maior
tamanho/volume do banho de sal por um processo de troca iônica (Figura 3.13). Quando a
troca iônica é realizada abaixo da Tg, as tensões produzidas pelo íon maior que entra no lugar
do íon menor não são relaxadas, resultando em tensões de compressão permanentes. Isto
causa a formação de uma camada superficial compressiva, semelhante a do processo de
têmpera térmica, (NORBERG et al., 1964; DOYLE, 1979; BARTHOLOMEW, 1991).

Figura 3.13: Esquema de troca iônica de íons pequenos de Na+ do vidro por íons grandes de
K+ do banho de sal (NORBERG et al., 1964).

Segundo Schaeffer (1985), as propriedades da superfície influenciam o comportamento geral
do aumento da tensão, onde o grau de troca iônica na superfície do vidro (coeficiente de
distribuição) depende do tipo das espécies trocadas, das concentrações de impurezas no banho
de sal (cátions divalentes, como Ca2+ e Mg2+, podem retardar a troca iônica) e do prétratamento da superfície do vidro antes da troca iônica. As duas variáveis de processo mais
importante para a têmpera química são a temperatura e o tempo de tratamento, pois a
velocidade do processo de troca iônica é controlada pela difusão dos íons no vidro. Além dos
efeitos cinéticos, afetam a resistência mecânica do vidro temperado quimicamente as
composições do banho e do vidro. Nem todos os vidros são susceptíveis ao aumento de
resistência mecânica por troca iônica, como os vidros de borossilicato, que não contêm óxidos
alcalinos suficientes para aumentar a tensão residual. Já os vidros de silicato sodo-cálcicos
tendem a apresentar altas taxas de relaxação de tensão, enquanto as composições de alumino-
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silicato resultam nas maiores resistências mecânicas. Geralmente a troca iônica é realizada em
banhos de nitratos, sendo que nitrato de sódio e nitrato de potássio (temperatura de fusão de
310 e 337°C, respectivamente) podem ser usados até 450 e 525°C, respectivamente, com
possibilidade de se aumentar estas temperaturas em ~100°C com a adição de sulfatos. Os
pares de troca-iônica mais utilizados são o Na+ por Li+ e o K+ por Na+, cujos tamanhos são
comparados na Figura 3.14 (BARTHOLOMEW, 1991).

Figura 3.14: Diâmetro dos íons de metais alcalinos calculados por Pauling (KISTLER, 1962).

A resistência mecânica do vidro temperado quimicamente depende de dois fenômenos que
atuam simultaneamente durante o processo de troca iônica: a) geração de tensão produzida
pela diferença de tamanho entre os íons trocados; e b) relaxação de tensão causada pela
acomodação dos íons na rede do vidro por meio difusional e viscoso. Os efeitos do tempo e da
temperatura podem ser descritos pela equação da taxa de tensão, dσ/dt, que aumenta
proporcionalmente à taxa de troca iônica menos a perda de tensão devido à relaxação do
vidro, segundo (ORGAZ; NAVARRO, 1985):

dσ
σ
= Kt1 / 2 −
dt
τ

(19)

onde, K é uma constante, t é o tempo de tratamento, σ a tensão no instante t e τ é o tempo de
relaxação, que diminui exponencialmente com o aumento da temperatura, T, segundo:

 E 
τ = τ0 exp

 RT 

(20)

onde, τ0 é uma constante, E é a energia de ativação do processo de relaxação, R é a constante
universal dos gases. Em decorrência dos fenômenos de geração e relaxação de tensão, a
resistência mecânica tende a apresentar um valor máximo em função do tempo de tratamento.
Em geral a diminuição da temperatura de tratamento reduz a relaxação de tensão, mas
também reduz a taxa de troca iônica. Assim, quanto maior a temperatura de tratamento, menor
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o tempo requerido para alcançar a máxima resistência mecânica, entretanto a magnitude da
resistência máxima geralmente é menor, devido aos processos de relaxação do vidro
(NORBERG et al., 1964; BARTHOLOMEW, 1991). Outra causa para a diminuição do nível
da tensão residual pode ser o maior valor de coeficiente de expansão térmica da camada
superficial de troca iônica em relação ao do vidro, como tem sido proposta para explicar a
redução de cerca de 20% da tensão de compressão na superfície de um vidro de aluminosilicato alcalino temperado quimicamente (TYAGI; VARSHNEYA, 1998).
O processo de têmpera química pode resultar em magnitudes de tensão de compressão na
superfície até três vezes maiores do que as obtidas pelo processo térmico (DOYLE, 1979). A
Figura 3.15a apresenta a curva parabólica de distribuição de tensão residual do vidro
temperado termicamente. Já o gradiente de concentração de íons grandes introduzidos por
difusão a partir da superfície causa a formação de um gradiente de tensão de compressão
agudo, isto é, de alta magnitude na superfície, que diminui rapidamente de forma linear em
uma pequena distância a partir da superfície. Como resultado, forma-se uma larga região
central com tensão de tração constante e de baixa intensidade (Figura 3.15b) (NAVARRO,
1991). Um dos problemas associados ao processo de têmpera química é o tempo geralmente
longo para se obter uma profundidade de camada de troca iônica suficientemente espessa (da
ordem de 100 µm), necessária para que o vidro temperado suporte os danos superficiais
decorrentes de riscamento e impacto (NORBERG et al., 1964). Para vidros de silicato sodocálcico, a têmpera química é realizada com sal fundido a base de KNO3 a temperatura de
~450°C por tempos de até 24 h (SINTON; LACOURSE; O’CONNELL, 1999), onde os íons
de Na+ do vidro, com diâmetro iônico de 1,90 Å, é substituído pelo íon K+, com diâmetro
iônico de 2,66 Å (Figura 3.13 e 3.14) (KISTLER, 1962). Os padrões de fratura de vidros
temperados quimicamente tendem a apresentar fragmentação, como os vidros temperados
termicamente, desde que a troca iônica resulte em suficiente energia elástica armazenada no
vidro. Um valor mínimo de cerca de 50 MPa de tensão de tração na região central parece ser
necessário para o início de ocorrência da fragmentação em um vidro de alumino-silicato
(TANDON; GLASS, 2005).
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Figura 3.15: Comparação entre as distribuições de tensão em vidros temperados termicamente
(a) e quimicamente (b). As curvas tracejadas mostram a variação da distribuição de tensão
quando os vidros são submetidos a um esforço de flexão (NAVARRO, 1991).

3.5.6 Tratamento multi-estágios
Segundo Varner (1985), os aumentos de resistência mecânica proporcionados pelos processos
de têmpera térmica e química não têm sido suficientes para se aumentar significativamente as
resistências de projeto do vidro, devido à presença de uma fração do produto temperado com
baixa resistência mecânica. Uma abordagem para eliminar a fração fraca é a aplicação de um
teste de “prova” (proof test), onde as peças temperadas são submetidas a um carregamento
rápido até uma tensão pré-estabelecida para rompimento das mais fracas (VARNER, 1985).
Outra abordagem envolve aumentar a confiabilidade mecânica do vidro temperado, por meio
de tratamentos de dois ou mais estágios envolvendo os processos de têmpera térmica e
química. O tratamento multi-estágios é aplicado para obter um perfil de tensão residual
controlado, com o valor máximo de tensão de compressão deslocado para uma determinada
profundidade a partir da superfície (Figura 3.16a), o que dificulta o crescimento da trinca na
região superficial de aumento de tensão de compressão (SCHAEFFER, 1985; GREEN;
TANDON; SGLAVO, 1999). Schaeffer (1985) propôs que os métodos multi-estágios podem
ser de dois tipos: a) têmpera térmica seguida por relaxação parcial das tensões compressivas
por meio de rápido aquecimento ou por troca iônica abaixo da Tg; e b) têmpera química
seguida por alteração do perfil de tensão por uma segunda troca iônica com diferentes cátions
ou segunda e terceira trocas iônicas com diferentes tipos de cátions.
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(a)

(b)

Figura 3.16: (a) Comparação do perfil de tensão residual de têmpera normal e do perfil
modificado por tratamento multi-estágios (GREEN; TANDON; SGLAVO, 1999); e (b) curva
de tenacidade aparente, K, que promove crescimento estável da trinca, c (SGLAVO;
LARENTIS; GREEN, 2001). Em (a), a tensão de compressão é representada com valor
negativo.

Green, Tandon e Sglavo (1999) mostraram que a realização de dupla troca iônica em um
vidro de alumino-silicato sódico, onde a primeira troca foi realizada em um banho de KNO3
por 24 h a 500°C, para incorporação de K+ do banho em substituição ao Na+ do vidro, e a
segunda troca foi realizada em um banho de sal contendo 30% em mol de NaNO3 e 70% em
mol de KNO3 por 30 min a 400°C, para remoção parcial de K+ introduzido na primeira troca
no vidro por Na+ do banho, resultou no perfil de tensão residual de compressão crescente a
partir da superfície até um valor máximo na profundidade de cerca de 25 µm, que em seguida
diminuiu com o aumento da distância da superfície, similar ao perfil modificado mostrado na
Figura 3.16a. O vidro submetido à dupla troca iônica apresentou dispersão de resultados de
tensão à ruptura significativamente menor do que a do mesmo vidro recozido (coeficientes de
variação da resistência à flexão de 2,4% e ~20%, respectivamente). Além disso, o vidro
tratado por dupla troca iônica solicitado em flexão apresentou formação de múltiplas trincas
superficiais compridas (da largura da chapa), mas de pequena profundidade, na face
submetida à tensão de tração externa, antes da ocorrência da fratura final. Estes resultados
mostraram que o controle do perfil de tensão residual de compressão possibilita o arresto e o
crescimento estável de trincas superficiais de diferentes tamanhos, quando o vidro é
submetido a carregamentos crescentes, sendo que a fratura ocorre em um valor de tensão (e

68

comprimento de trinca) aproximadamente constante, independente do tamanho inicial do
defeito, minimizando a variabilidade da resistência mecânica (GREEN; TANDON;
SGLAVO, 1999). O perfil crescente de tensão residual de compressão equivale a um perfil de
aumento da tenacidade à fratura aparente, isto é equivalente ao comportamento de curva R
crescente♣ (Figura 3.16b) (TANDON; GREEN, 1991).
Sglavo e Green (2001), dando continuidade ao trabalho de Green, Tandon e Sglavo (1999),
mostraram que, no vidro de alumino-silicato sódico submetido à dupla troca iônica, as trincas
superficiais iniciaram formação a partir de ~300 MPa de tensão de flexão aplicada e o
aumento do carregamento causou o aumento do número de trincas (e, portanto, diminuição da
distância entre as trincas), mas não causou aumento da profundidade das trincas (~20 a 30
µm, Figura 3.17). Constataram que a relaxação de tensão residual causada por longo tempo de
tratamento na primeira troca iônica resultou em um perfil brando de tensão de compressão
(com valor máximo também deslocado para o interior do vidro), mas que não resultou na
formação das múltiplas trincas. Por meio da análise das curvas de tenacidade à fratura
aparente, concluíram que para a ocorrência de formação de múltiplas trincas na superfície é
preciso haver a formação de um forte gradiente de tensão de compressão, que é definido pela
segunda troca iônica. Observaram também que a realização da segunda troca iônica em um
banho de sal de KNO3 contendo acima de 30% em mol de NaNO3 resultou em formação de
trincas superficiais espontâneas possivelmente devido à geração de tensão residual de tração
na superfície (SGLAVO; GREEN, 2001).
Abrams, Green e Glass (2003) e Abrams (2004) mostraram que a aplicação do tratamento de
dupla troca iônica em um vidro de silicato sodo-cáustico também foi efetiva para formação do
“perfil de tensão controlado” (engineered stress profile, ESP) e conseqüente diminuição da
dispersão dos resultados de resistência mecânica e formação de múltiplas trincas superficiais.
Um vidro float tratado em banho de KNO3 a 450°C por 48 h e em seguida em banho de 63%
KNO3-37% NaNO3 (% em mol) a 400°C por 30 min apresentou resistência à flexão de 308 ±
12 MPa (coeficiente de variação, CV, de 4%) e módulo de Weibull, m, de 38, cujos valores
foram significativamente maiores do que os do vidro recozido (94 ± 14 MPa; CV = 15%; m =
4,5) (ABRAMS; GREEN; GLASS, 2003).

♣

No comportamento de resistência da trinca ou curva R, a tenacidade aparente do material aumenta
com o aumento do comprimento da trinca, o que causa o crescimento estável da trinca, antecedendo a
fratura final, e aumento da resistência mecânica. Este comportamento é observado em algumas
cerâmicas, como a zircônia (YOSHIMURA et al., 2007).
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Figura 3.17: Seqüência de formação de trincas superficiais em um vidro de alumino-silicato
sódico submetido ao tratamento de dupla troca iônica (σmax é a tensão de flexão aplicada)
(SGLAVO; GREEN, 2001).

O perfil de tensão controlado, obtido por tratamentos multi-estágios, é um significativo
avanço na direção do aumento e controle da resistência mecânica dos materiais vítreos. Estes
materiais comumente falham de uma forma súbita (com resultados muitas vezes
catastróficos), quando submetidos a tensões mecânicas e térmicas. A formação de múltiplas
trincas superficiais antecedendo a fratura final indica que o vidro com perfil de tensão
controlado pode apresentar certo grau de segurança contra defeitos superficiais, embora
inerentemente frágil (GREEN; TANDON; SGLAVO, 1999). Estas trincas também podem
atuar como um “aviso” da proximidade da fratura final, o que possibilita descarregar o vidro
antes que ocorra a fratura catastrófica (SGLAVO; GREEN, 2001). Outra característica
significativa do vidro com perfil de tensão controlado é a sua alta confiabilidade mecânica.
Estes comportamentos podem ser explorados em muitas aplicações tecnológicas dos vidros e,
também, de outros materiais cerâmicos, permitindo a esses materiais serem usados de modos
mais confiáveis (GREEN; TANDON; SGLAVO, 1999).
Embora Schaeffer (1985) tenha proposto que o perfil de tensão residual pode ser controlado
por processos multi-estágios envolvendo têmpera térmica seguida por relaxação parcial das
tensões compressivas por aquecimento rápido ou por troca iônica abaixo da Tg, não foram
encontrados trabalhos na literatura que investigaram o desempenho destes processos.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo são apresentadas: i) as matérias-primas utilizadas; ii) a rota de processamento
empregada para a produção do dielétrico de vidro temperado; e iii) as técnicas de
caracterização empregadas para avaliação principalmente dos efeitos das variáveis de
processo no desempenho mecânico e termo-mecânico das amostras de dielétrico de vidro.
Todas as etapas de processamento e a maioria da caracterização foram realizadas na empresa
Prismatic (Sorocaba, SP). Foram empregados matérias-primas e equipamentos industriais
para o processamento dos dielétricos de vidro.

4.1 Matérias-primas
Foram utilizadas areia (Mineração Jundú), barrilha (Edelbras), calcita (Mineração Jundú),
feldspato (Becomi), nitrato de sódio (Manchester), barita (Becomi), sulfato de sódio
(Manchester), trióxido de antimônio (Oxy Química), selênio (JB Química), óxido de cobalto
(Edelbras) e cacos de vidro de retorno interno. A Tabela 4.1 apresenta a formulação de
matérias-primas utilizada para a produção do dielétrico de vidro de silicato sodo-cálcico e a
Tabela 4.2 apresenta a composição química almejada.

Tabela 4.1. Formulação de matérias-primas do dielétrico de vidro de silicato sodo-cálcico.
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Tabela 4.2. Composição química (% em massa) almejada do dielétrico de vidro.

4.2 Processamento do dielétrico de vidro temperado
A produção do dielétrico de vidro temperado foi realizada por uma rota de processamento
contínua envolvendo basicamente as etapas de: a) fusão e afinagem, b) conformação, c)
tratamentos térmicos, incluindo têmpera térmica, e d) tratamento de choque térmico. Em
alguns casos, também foi realizada uma etapa final de têmpera química. Antes de apresentar
as etapas de processamento, serão apresentados os desenvolvimentos iniciais que definiram a
rota básica de processamento.

4.2.1 Desenvolvimentos iniciais
Seguindo as indicações do cliente da empresa Prismatic, foi desenvolvido um novo perfil
(design) do dielétrico de vidro, com dimensões diferentes do produto europeu utilizado
atualmente, visando melhorar a resistência elétrica do conjunto isolador. A Figura 4.1
apresenta o desenho do dielétrico de vidro temperado, classe 45 kN, cujo diâmetro maior,
altura e massa de cada peça foram de 166 mm, 77 mm e 960 g, respectivamente.

Figura 4.1: Imagens do dielétrico de vidro temperado de 45 kN. O maior diâmetro externo da
peça é de 166 mm.
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O processo de conformação estabelecido para o dielétrico de vidro foi dividido em duas
etapas. A primeira etapa consistiu da prensagem da gota de vidro fundido no molde para
definição do perfil externo da peça e a segunda etapa, realizada na seqüência da primeira
etapa, consistiu da confecção da ranhura interna da peça (Figura 4.1). Inicialmente foi
realizado o desenvolvimento do ferramental protótipo de conformação do vidro, composto de
uma cavidade, um macho e um anel, para definir os parâmetros básicos da conformação. A
partir desses dados foi definido o projeto do ferramental e determinada a temperatura para a
manufatura da ranhura interna. Para se alcançar a condição adequada de gradiente de
temperatura durante a conformação, ou seja, considerando as trocas de calor com o macho, a
cavidade e o anel durante a prensagem e desmoldagem, foram construídos mais dois
ferramentais protótipos. Para este desenvolvimento foram realizadas quatro corridas com
produção de 300 peças recozidas.
A construção do dispositivo de têmpera e os ajustes de operação foram inicialmente
realizados com as peças protótipos e depois finalizados com as peças com a geometria final
(Figura 4.1). Uma vez definidas as condições básicas de processamento, foram realizadas três
corridas para a produção de 960 peças temperadas termicamente, tendo sido estabelecida uma
ficha de processo padrão para esta condição de produção.
Também foram desenvolvidos equipamentos e dispositivos específicos para realização dos
ensaios de compressão, impacto e choque térmico, seguindo as recomendações da norma
ABNT NBR 5032.

4.2.2 Fusão e afinagem
Após o carregamento das matérias-primas (Tabela 4.1), o vidro foi fundido a uma temperatura
de 1500 ± 30 ºC em um forno do tipo work end de capacidade de 6 t/dia, utilizando
queimadores a óleo na zona de fusão e afinagem, e queimadores a gás natural na zona de
trabalho, alimentação e extração contínua (Figura 4.2). Durante a trajetória do vidro dentro do
banho na zona de fusão, cujo movimento foi induzido por fluxos convectivos, ocorreu a fusão
das matérias-primas e a eliminação das bolhas de gases (afinagem). Após estes processos, o
vidro migrou para a zona de trabalho para homogeneização e resfriamento do banho, cuja
temperatura de trabalho, monitorada com um termopar, foi estabelecida em torno de cerca de
1200 ºC.
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Figura 4.2: Esquema do forno de fusão do tipo work end (forno III da empresa Prismatic).

4.2.3 Conformação
Um robô com uma colha na extremidade do braço de alimentação foi utilizado para: i) coleta
do vidro fundido da zona de trabalho do forno de fusão (cerca de 1200 ºC); e ii) transferência
da gota de vidro (cerca de 960 g) para o molde de conformação. A prensagem foi realizada
com pressão de 40 ± 1 kgf/cm2 por um período de 9,5 ± 0,5 segundos com o macho e o anel
pré-aquecidos a 400 ± 15 ºC e 380 ± 15 ºC, respectivamente. Em seguida, foi realizado o
processo de conformação das ranhuras internas a uma temperatura de 700 ± 10 ºC com
dispositivo apropriado. Por fim, a desmoldagem foi realizada com o dielétrico de vidro a uma
temperatura de 690 ± 10 ºC (Figura 4.3). O tempo total do processo de conformação foi de
cerca de 30 s.

Figura 4.3: Imagem do estágio de desmoldagem do dielétrico de vidro conformado na
empresa Prismatic.
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4.2.4 Tratamentos térmicos
Logo após a desmoldagem, a peça conformada foi transportada para uma estufa pré-aquecida
a temperatura de 620 ± 10 ºC e mantida por 180 s para a homogeneização da temperatura. A
peça foi retirada da estufa a uma temperatura de cerca de 600 ºC para o tratamento de têmpera
térmica. O tratamento de homogeneização foi realizado para equalização da temperatura da
peça, isto é, eliminar ou minimizar os gradientes de temperatura no dielétrico de vidro
decorrentes do processo de conformação. Utilizando um pirômetro óptico, observou-se
diferença de temperatura de cerca de 50 °C entre as regiões mais quentes (maior espessura) e
menos quentes (extremidades) da peça. Estes gradientes térmicos favorecem a ocorrência de
fratura do dielétrico e inviabilizam a aplicação direta do tratamento de têmpera térmica.
Após o tratamento de homogeneização de temperatura, o dielétrico foi transferido para o
dispositivo de têmpera térmica (tournettes), cujos movimentos foram acionados
pneumaticamente (Figura 4.4). Neste dispositivo, a peça foi rotacionada a 500 ± 50 rpm
enquanto jatos de ar comprimido com pressão de 2,0 a 2,5 kgf/cm2 foram direcionados sobre a
peça (Figura 4.4c), causando um resfriamento brusco de aproximadamente 300 ºC em um
tempo aproximado de 50 s.

(a)
(b)
(c)
Figura 4.4: Esquema do dispositivo de têmpera térmica “tournettes” (a) e (b) e detalhe dos
fluxos de ar sobre o dielétrico (c).
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Depois de retirada do dispositivo de têmpera, a peça foi colocada em um forno contínuo de
esteira metálica (tipo “lehr”, Figura 3.11), onde sofreu um resfriamento controlado com o
objetivo de minimizar quebras por tensões residuais. O forno possuía seis zonas de
temperaturas, sendo que as duas primeiras zonas trabalharam entre 350 a 450 ºC, as duas
intermediárias a cerca de 300 ºC e as duas últimas a 250 ºC. O tempo total de resfriamento
controlado pós-têmpera (tempo de permanência da peça dentro do forno) variou entre 70 e 80
min.

4.2.5 Tratamentos de choque térmico
A peça, ao passar pela última zona do resfriamento controlado, estava a aproximadamente 240
ºC no momento em que foi mergulhada em água a uma temperatura de 60 ºC, resultando
assim em um choque térmico com diferença de temperatura, ∆T, de 180 ºC, que teve função
de eliminar peças não temperadas corretamente. As peças que sobreviveram ao primeiro
choque térmico foram reaquecidas a 120 ºC e mergulhadas novamente em água a 60 ºC,
resultando assim em um segundo choque térmico com ∆T de 60 ºC. Este segundo choque
térmico teve função de certificar que o produto não apresentou fragilidade relacionada a
trincas residuais. Após passar pelo choque térmico, a peça foi disponibilizada para inspeção
visual e armazenagem por um período de quarentena.
O histórico térmico básico, desde o carregamento das matérias-primas no forno de fusão até o
segundo choque térmico do dielétrico de vidro temperado termicamente, está apresentada na
Figura 4.5.

4.2.6 Tratamento de têmpera química
Parte das peças preparadas foi submetida ao tratamento de têmpera química. Inicialmente
realizou-se a troca iônica imergindo a peça em um banho de KNO3 a 450 ºC por 24 h, mas
este procedimento levou à formação de uma camada fosca sobre a superfície do dielétrico,
que não foi possível remover com lavagem em água. Optou-se, desta forma, em realizar um
tratamento de têmpera química curto, em banho de KNO3 a 450 ºC por 30 min. Após
resfriamento no banho de sal até 60 ºC, os dielétricos foram lavados com água, também a 60
ºC, para a eliminação do excesso de sais impregnados no produto e evitar ocorrência de
fosqueamento.
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Figura 4.5: Histórico térmico de produção do dielétrico de vidro temperado termicamente
(processo de fabricação C).

Foram preparados dois conjuntos de peças temperadas quimicamente. O primeiro conjunto foi
submetido apenas ao tratamento de têmpera química, sendo que as peças após conformação
foram submetidas ao ciclo de recozimento no forno tipo “lehr” e, então, submetidas à troca
iônica. O segundo conjunto consistiu de peças que foram submetidas inicialmente ao
tratamento de têmpera térmica, como apresentado anteriormente (Figura 4.5), e em seguida ao
tratamento de têmpera química.
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4.2.7 Variáveis investigadas
Alguns parâmetros de processamento foram variados com o intuito de aumentar a resistência
mecânica e a resistência ao choque térmico do dielétrico de vidro. A Tabela 4.3 apresenta as
principais variáveis de cada etapa do processamento e mostra os valores dos parâmetros
adotados nos três processos de fabricação denominados A, B e C. Nesta tabela, na coluna do
Processo B, os parâmetros que foram alterados em relação ao Processo A estão indicados com
fundo de cor amarela, enquanto na coluna do Processo C, os parâmetros que foram alterados
em relação ao Processo B estão indicados com fundo de cor verde. As fichas com dados
adicionais dos parâmetros de processamento dos três processos de fabricação A, B e C e da
têmpera química são apresentadas nos Anexos A, B, C e D, respectivamente.
As alterações nos parâmetros dos processos de fabricação foram realizadas com o intuito de:
a) na etapa de fusão, a temperatura da zona de trabalho foi diminuída (1230, 1220 e 1190
°C nos Processos A, B e C, respectivamente) visando diminuir a temperatura da gota
do vidro alimentada no molde de prensagem;
b) na etapa de conformação, a diminuição da temperatura da gota em conjunto com o
aumento do tempo total do ciclo (de 75 s no Processo A para 79 s nos Processos B e
C) visaram a diminuição dos gradientes térmicos e, portanto, das tensões térmicas
gerados na peça durante a conformação;
c) na etapa de tratamento de homogeneização de temperatura, a temperatura da peça na
entrada da estufa diminuiu (690, 680 e 660 °C nos Processos A, B e C,
respectivamente) em decorrência da diminuição da temperatura da peça conformada, o
que resultou em diminuição da temperatura da peça na saída da estufa (620, 610 e 580
°C nos Processos A, B e C, respectivamente), uma vez que a temperatura da estufa e o
tempo de residência na mesma foram mantidos constantes (580 °C por 180 s);
d) na etapa de têmpera térmica, a diminuição da temperatura da peça na entrada do
dispositivo de têmpera, tournettes (610, 600 e 580 °C nos Processos A, B e C,
respectivamente), como conseqüência da diminuição da temperatura da peça
homogeneizada, em conjunto com a diminuição da pressão do fluxo de ar superior (de
3,0 kgf/cm2 no Processo A para 2,5 kgf/cm2 nos Processos B e C) visaram a
diminuição da severidade de têmpera e, portanto, dos gradientes térmicos e das
tensões térmicas gerados na peça durante o resfriamento brusco;
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Tabela 4.3. Principais variáveis de cada etapa do processamento e valores dos parâmetros
adotados nos três processos de fabricação A, B e C.
Etapa
Fusão

Proc. A

Proc. B

Proc. C

Temperatura da zona de fusão (°C)

1500

1500

1500

Temperatura da zona de trabalho (°C)

1230

1220

1190

Pressão de prensagem (kgf/cm )

40

40

40

Tempo de prensagem (s)

9,5

9,5

9,5

Tempo total do ciclo (s)

75

79

79

Temperatura da estufa (°C)

580

580

580

Temperatura da peça na entrada da
estufa (°C)

690

680

660

Tempo de residência na estufa (s)

180

180

180

Temperatura da peça na saída da
estufa (°C)

620

610

580

Temperatura da peça na entrada do
tournettes (°C)

610

600

580

Rotação da peça no tournettes (rpm)

500

500

500

3,0

2,5

2,5

Pressão de ar inferior (kgf/cm )

2,0

2,0

2,0

Tempo de residência no tournettes (s)

65

65

70

Temperatura da peça na saída do
tournettes (°C)

300

290

280

Temperatura da zona de entrada do
forno contínuo (°C)

450

400

350

Temperatura da peça na entrada do
forno (°C)

300

290

280

Tempo de residência no forno (min)

70

70

80

Temperatura da zona de saída do
forno contínuo (°C)

250

250

250

Temperatura da peça no primeiro
choque térmico (°C)

240

240

240

Temperatura da água no primeiro
choque térmico (°C)

60

60

60

Temperatura da peça (reaquecida) no
segundo choque térmico (°C)

120

120

120

Temperatura da água no segundo
choque térmico (°C)

60

60

60

Variável

2

Conformação

Homogeneização
de temperatura

2

Têmpera térmica

Resfriamento
controlado

Choque térmico

Pressão de ar superior (kgf/cm )
2
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e) ainda na etapa de têmpera térmica, o tempo de residência no tournettes foi aumentada
no Processo C (70 s, em comparação com 65 s nos Processos A e B) visando diminuir
a temperatura da peça após a têmpera térmica; como conseqüência das modificações
introduzidas nesta etapa, a temperatura da peça na saída do tournettes também foi
diminuída (300, 290 e 280 °C nos Processos A, B e C, respectivamente); e
f) na etapa de resfriamento controlado pós-têmpera, a diminuição da temperatura da peça
na entrada do forno, a diminuição da temperatura da zona de entrada do forno
contínuo (450, 400 e 350 °C nos Processos A, B e C, respectivamente) e o aumento do
tempo de residência no Processo C (80 min, em comparação com 70 min nos
Processos A e B) visaram obter uma peça com distribuição de temperatura mais
homogênea para suportar o tratamento de choque térmico subseqüente.
Em função do tipo de têmpera, foram investigadas três condições de dielétricos:
i)

somente submetido à têmpera térmica – TT;

ii)

somente submetido à têmpera química – TQ; e

iii)

submetido ao tratamento de duplo estágio, têmpera térmica seguida de têmpera
química – TT+TQ.

Os dielétricos temperados termicamente (TT) e os submetidos ao tratamento de duplo estágio
(TT+TQ) foram preparados pelos três processos de fabricação A, B e C, enquanto os
dielétricos temperados quimicamente (TQ) foram preparados somente pelo Processo C.

4.3 Técnicas de caracterização
Os dielétricos foram produzidos visando o atendimento às recomendações gerais da norma
ABNT – NBR 5032-2004 (“Isoladores para linhas aéreas com tensões acima de 1000 V –
Isoladores de porcelana ou vidro para sistemas de corrente alternada”). Os dielétricos foram
caracterizados por meio dos ensaios de determinação de resistência à compressão, resistência
ao choque térmico no aquecimento, no resfriamento e na ciclagem térmica, e energia
absorvida no impacto, conforme métodos e especificações industriais1.

1

Especificações de aprovação de dielétricos de vidro de 45 kN adotadas por fornecedor europeu

(informações recebidas do cliente da empresa Prismatic).

80

O ensaio de compressão foi realizado em uma máquina universal de ensaios mecânicos
microprocessada (Emic, DL 60.000), cuja faixa de compressão de trabalho varia de 20 gf
(~0,2 N) a 60.000 kgf (~600 kN) e a faixa de velocidade pode ser variada de 0,01 a 300
mm/min. Para a realização deste ensaio, um suporte foi construído para apoiar o dielétrico
(Figura 4.6). A condição de aprovação do dielétrico de vidro foi uma força de ruptura à
compressão de no mínimo 150 ± 10 kN, quando ensaiado a velocidade máxima de 2 kN/s.

Figura 4.6: Esquema de montagem do ensaio de compressão do dielétrico de vidro.

Três ensaios de choque térmico foram realizados:
a) ensaio frio-quente: os dielétricos foram aquecidos rapidamente da temperatura
ambiente, 25 ± 5 º C, para 370 ± 10 ºC (em forno a gás) e mantidos nesta temperatura
até a fratura; o tempo até a fratura foi medido com um cronômetro digital;
b) ensaio quente-frio: os dielétricos foram aquecidos em estufa ventilada a uma
temperatura de 125 ± 5 °C e, em seguida, imersos em água a uma temperatura de 15 ±
5 °C; e
c) ensaio quente-frio ciclado: os dielétricos foram ciclados termicamente imergindo as
peças em água quente a uma temperatura de 95 ± 5 °C por um tempo de 15 min e em
seguida imergindo-as em água fria a uma temperatura de 5 ± 5 °C também por um
tempo de 15 mim; este ciclo foi repetido 10 vezes.
No ensaio frio-quente, os dielétricos devem resistir a quebras ou trincas por um tempo
superior a 60 s. Já nos dois outros ensaios, não podem ocorrer quebras ou trincas dos
dielétricos. As especificações para os dielétricos de vidro são mais severas do que as
especificações gerais para vidros técnicos prensados, que é de 40 a 79 °C de variação de
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temperatura, ∆T, para vidros recozidos (alívio de tensões) e de 80 a 130 °C de ∆T para vidros
temperados.
O ensaio de impacto foi realizado com um equipamento construído na empresa Prismatic, que
apresentava guia de massa tubular com escala de 2.000 mm, massas (esfera ou bastão) de
0,05, 0,20, 0,50, 1,00 e 1760 kg (este último para sinalizadores de rodovia). Para o ensaio, o
dielétrico foi posicionado sob o guia de peso tubular e a esfera de aço com massa de 0,5 kg foi
posicionada na altura equivalente a 1 J de energia potencial. A esfera foi solta e deixada cair
em queda livre sobre o centro da peça. Caso não tenha ocorrido quebra, repetiu-se a operação
na mesma peça elevando a altura da escala no intervalo equivalente a 1 J até a quebra.
Segundo a norma ABNT – NBR 5032, a especificação no ensaio de impacto para dielétricos
de 45 kN é uma energia absorvida, Eabs, de no mínimo 7 J, que corresponde a uma altura de
1.400 mm para uma massa de 0,5 kg. Esta especificação é mais severa do que as
especificações gerais para vidro, que são de 0,2 J para vidros recozidos e de 1 a 5 J para
vidros temperados.
A determinação da temperatura de transição vítrea, Tg, do vidro empregado na produção do
dielétrico foi realizada pela técnica de análise térmica diferencial, ATD, com uma taxa de
aquecimento de 10 °C/min na faixa de temperatura da ambiente até 800 °C, utilizando um
equipamento de análise térmica (Netzsch, modelo 404).

4.4 Formas de análise dos resultados
A análise estatística dos resultados foi realizada pelo método "t de Student" com nível de
confiança de 95%.
Alguns resultados também foram analisados por meio da estatística de Weibull para
determinação dos dois parâmetros de distribuição: o módulo de Weibull, m, e o valor
característico, X0. A equação que representa a distribuição de Weibull é dada por:
m


Pf = 1 − exp −  X  
X0 
 


(21)

onde, Pf é a probabilidade de fratura, X é a força de ruptura em compressão ou tempo de
ruptura em choque térmico frio-quente, X0 é o valor característico (constante) e m é o módulo
de Weibull (constante). A probabilidade de fratura Pf foi calculada por:
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Pf =

i − 0,5
N

(22)

onde, i é o número de ordem da força de ruptura ou do tempo de ruptura (classificada em
ordem crescente) e N é o número total de valores (número de espécimes ensaiados). O
módulo m está inversamente relacionado com a dispersão dos resultados e o valor
característico (X0) é definido como o valor no qual a probabilidade de ocorrer a fratura do
corpo-de-prova é de 63,3%. Neste valor a probabilidade de fratura Pf independe de m, pois
X = X0 pela Equação 21.

83

5. RESULTADOS
Os resultados dos ensaios de compressão, choque térmico (frio-quente, quente-frio e quentefrio ciclado) e de impacto são demonstrados por: tipo de ensaio, tipo de têmpera e alternativa
de processo de fabricação. Por fim apresenta-se o resultado da análise térmica diferencial.

5.1 Ensaio de compressão
A Figura 5.1 apresenta os resultados individuais de força de ruptura dos corpos-de-prova no
ensaio de compressão e a Figura 5.2 apresenta os valores médios. Os resultados mostraram
que:
i) O processo de fabricação C teve um desempenho superior ao processo B, que teve
desempenho superior ao processo A, tanto nas amostras somente temperadas
termicamente (Fig. 5.1a), como nas de duplo tratamento de têmpera (térmica e química,
Fig. 5.1c). O processo de fabricação A resultou em 30% e 15% dos corpos-de-prova
com valores de força de ruptura menor do que 150 kN na têmpera térmica e têmpera
térmica seguida de têmpera química, respectivamente. Os demais processos de
fabricação não apresentaram valores abaixo de 150 kN. Os valores médios de força de
ruptura aumentaram ligeiramente na seqüência dos processos de fabricação A, B e C,
sendo que todos os resultados de têmpera térmica e dupla têmpera atenderam a
especificação de 150 ± 10 kN (Fig. 5.2);
ii) A têmpera química resultou em valores significativamente menores de força de ruptura
do que a têmpera térmica e o duplo tratamento de têmpera, valores insuficientes para
atender a especificação de dielétrico de 45 kN (Fig. 5.1b e 5.2);
iii) Não foram observadas diferenças significativas de força de ruptura entre as amostras
temperadas termicamente com as submetidas a duplo tratamento de têmpera, quando se
comparou o mesmo processo de fabricação; e
iv) Os valores de coeficiente de variação de força de ruptura em compressão foram baixos,
menores do que 2% nas amostras temperadas termicamente e nas de duplo tratamento de
têmpera, e de ~4% na amostra temperada quimicamente, mostrando a homogeneidade e
pouca sensibilidade aos defeitos das amostras.

84

Força de ruptura (kN)

165

(a) TT
160
155
150
Proc. A

145

Proc. B
Proc. C

140
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Corpo de prova No.

Força de ruptura (kN)

160
140

(b) TQ

120
100
80
60
40

Proc. C

20
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Corpo de prova No.

Força de ruptura (kN)

165

(c) TT+TQ
160
155
150
Proc. A

145

Proc. B
Proc. C

140
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Corpo de prova No.

Figura 5.1. Resultados de ensaio de compressão em função do processo de fabricação A, B e
C: (a) têmpera térmica; (b) têmpera química; e (c) têmpera térmica e química. A linha
tracejada representa o limite médio de especificação (150 kN).

85

190

Força de ruptura (kN)

170
150
Proc. A

130

Proc. B
110

Proc. C

90
70
50
TT

TQ

TT+TQ

Figura 5.2. Resultados (média ± desvio-padrão) de força de ruptura em compressão em função
do processo de fabricação A, B e C e tipo de tratamento de têmpera: TT – têmpera térmica e
TQ – têmpera química. As linhas tracejadas indicam o intervalo especificado (150 ± 10 kN).

5.2 Ensaio de choque térmico frio-quente
A Figura 5.3 apresenta os resultados individuais de tempo de ruptura dos corpos-de-prova no
ensaio de choque térmico frio-quente e a Figura 5.4 apresenta os valores médios. Os
resultados mostraram que:
i) Nas amostras temperadas termicamente, o processo de fabricação C teve um
desempenho superior ao processo B, que teve desempenho superior ao processo A (Fig.
5.3a). As frações de corpos-de-prova que ficaram abaixo do limite especificado de 60 s
foram de 45%, 20% e 10% para os processos A, B e C, respectivamente. Não se
observaram diferenças significativas entre os três processos de fabricação quando as
amostras foram temperadas térmica e quimicamente (Fig. 5.3c). Entretanto, em ambos
os casos o valor médio apresentou ligeira tendência de aumento na seqüência dos
processos de fabricação A, B e C;
ii) A têmpera química resultou em 100% dos valores de tempo de ruptura acima de 60 s
(Fig. 5.3b), desempenho superior ao da têmpera térmica (Fig. 5.3a). Os valores médios
das amostras fabricadas com o mesmo processo C, entretanto, foram próximos, tendo a
têmpera química resultado em menor desvio-padrão; ambos os valores, entretanto,
foram menores do que o da amostra submetida à dupla têmpera (Fig. 5.4). Este resultado
indicou a ocorrência de um efeito aditivo no tratamento de dupla têmpera;
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Figura 5.3. Resultados de ensaio de choque térmico frio-quente em função do processo de
fabricação A, B e C: (a) têmpera térmica; (b) têmpera química; e (c) têmpera térmica e
química. A linha tracejada representa o limite especificado (60 s).
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Figura 5.4. Resultados (média ± desvio-padrão) de tempo de ruptura em ensaio de choque
térmico frio-quente em função do processo de fabricação A, B e C e tipo de tratamento de
têmpera: TT – têmpera térmica e TQ – têmpera química. A linha tracejada indica o valor
mínimo especificado (60 s).

iii) Todos os corpos-de-prova das amostras fabricadas pelos processos A, B e C e
temperadas térmica e quimicamente apresentaram valores acima de 60 s (Fig. 5.3c),
como a têmpera química (Fig. 5.3b). O efeito benéfico da segunda têmpera química, em
relação a apenas têmpera térmica, foi o aumento do valor médio e a diminuição da
dispersão dos resultados (coeficiente de variação) do tempo de ruptura no ensaio de
choque térmico de aquecimento (frio-quente).

5.3 Ensaio de choque térmico quente-frio
A Figura 5.5 apresenta os resultados individuais dos corpos-de-prova no ensaio de choque
térmico quente-frio. Os resultados mostraram que:
i) Nas amostras temperadas termicamente, o processo de fabricação C apresentou
desempenho superior ao processo B, que teve desempenho superior ao processo A (Fig.
5.5a a 5.5c). As frações de corpos-de-prova que fraturaram no ensaio de choque térmico
quente-frio foram de 35%, 15% e 10% para os processos A, B e C, respectivamente.
Este resultado seguiu a mesma tendência do ensaio de choque térmico frio-quente (Fig.
5.3a), embora com frações um pouco inferiores. Estes resultados indicaram que o ensaio
de choque térmico frio-quente é mais severo do que o quente-frio, ao menos
considerando os valores especificados;
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Figura 5.5. Resultados de ensaio de choque térmico quente-frio: TT e TQ são têmpera térmica
e química, respectivamente, e Proc. A, B e C correspondem ao processo de fabricação A, B e
C, respectivamente. Ocorrência: +1 sobreviveu; e –1 falhou no ensaio.
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ii) Todos os corpos-de-prova temperados quimicamente sobreviveram ao ensaio quentefrio (Fig. 5.5d) com desempenho superior ao melhor resultado da têmpera térmica (Fig.
5.5c), similar ao que se observou no ensaio frio-quente (Fig. 5.3b). Todos os corpos-deprova das amostras com dupla têmpera (processos de fabricação A, B e C, Fig. 5.5e e
5.5f) também suportaram o ensaio quente-frio, ratificando o resultado anterior de que o
material com dupla têmpera apresentou maior probabilidade de apresentar resultado
positivo. Embora não mostrado, a amostra com dupla têmpera fabricada pelo processo C
apresentou resultado similar aos das amostras preparadas pelas rotas A e B, isto é, todos
os corpos-de-prova sobreviveram ao ensaio quente-frio.

5.4 Ensaio de choque térmico quente-frio ciclado
A Figura 5.6 apresenta os resultados individuais dos corpos-de-prova no ensaio de choque
térmico quente-frio ciclado. Os resultados mostraram que:
i) Nas amostras temperadas termicamente, o processo de fabricação A foi inferior ao
processo B, que por sua vez foi inferior ao processo C (Fig. 5.6a a 5.6c). Embora as
frações de corpos-de-prova que não suportaram dez ciclos foram próximas (20%, 20% e
15% para os processos A, B e C, respectivamente), os números de ciclo médio dos
corpos-de-prova que não suportaram dez ciclos foram significativamente diferentes (5,3,
7,5 e 8,3 para os processos A, B e C, respectivamente), confirmando as observações
anteriores de que há um melhoramento contínuo com as alterações nos parâmetros de
processo na seqüência dos processos de fabricação A, B e C;
ii) Como nos dois ensaios de choque térmico anteriores, o desempenho da amostra
temperada quimicamente foi superior ao das amostras temperadas termicamente (Fig.
5.6d). Nas amostras com dupla têmpera, a amostra fabricada pelo processo A apresentou
um corpo-de-prova que fraturou no décimo ciclo (Fig. 5.6e), sendo que as demais
amostras desta série suportaram o ensaio (Fig. 5.6f, sendo que a amostra do processo C
apresentou resultado igual ao do processo B). Estes resultados confirmaram que: i)
ocorreu melhoria no desempenho ao choque térmico com as alterações dos parâmetros
de processo de A para B; e ii) a têmpera química após a têmpera térmica foi efetiva em
melhorar significativamente o desempenho ao choque térmico.
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Figura 5.6. Resultados de ensaio de choque térmico quente-frio ciclado, onde TT e TQ são
têmpera térmica e química, e Proc. A, B e C correspondem ao processo de fabricação A, B e
C, respectivamente. A especificação foi suportar 10 ciclos, quando então o ensaio foi
interrompido.
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5.5 Ensaio de impacto
A Figura 5.7 apresenta os resultados individuais de força de ruptura dos corpos-de-prova no
ensaio de impacto e a Figura 5.8 apresenta os valores médios. Os resultados mostraram que:
i) O processo de fabricação C apresentou desempenho superior ao processo B, que foi
melhor do que o processo A, tanto nas amostras somente temperadas termicamente (Fig.
5.7a), como nas amostras submetidas à dupla têmpera, térmica e química (Fig. 5.7c). Os
processos de fabricação A, B e C resultaram em corpos-de-prova com 15%, 5% e 0% de
valores de energia absorvida menor do que o valor mínimo especificado de 7 J, tanto na
têmpera térmica como na de dupla têmpera. Assim, não foram observadas diferenças
significativas de energia absorvida no impacto entre as amostras temperadas
termicamente e as submetidas a duplo tratamento de têmpera, quando a comparação foi
realizada no mesmo processo de fabricação, sendo que apenas as amostras fabricadas
pelo processo C apresentaram 100% dos valores acima ou igual ao limite especificado.
Os valores médios de energia absorvida aumentaram ligeiramente na seqüência dos
processos de fabricação A, B e C (Fig. 5.8), tendência similar à observada na força de
ruptura a compressão (Fig. 5.2);
ii) A amostra temperada quimicamente resultou em valores significativamente menores de
energia absorvida do que a têmpera térmica e o duplo tratamento de têmpera, valores
insuficientes para atender a especificação de dielétrico de 45 kN (Fig. 5.7b e 5.8); e
iii) Os valores de coeficiente de variação de energia absorvida no impacto foram mais
altos do que os de força de ruptura a compressão, tendo sido observados valores
menores do que 10% nas amostras submetidas à têmpera térmica e à dupla têmpera, e de
~20% na amostra temperada quimicamente. Possivelmente, estes altos valores estão
relacionados com o intervalo de variação de energia de impacto, que no ensaio variou de
um em um joule, sendo que este intervalo corresponde a ~14% do valor especificado (7
J).
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Figura 5.7. Resultados de ensaio de impacto (Eabs - energia absorvida) em função do processo
de fabricação A, B e C: (a) têmpera térmica; (b) têmpera química; e (c) têmpera térmica e
química. A linha tracejada representa o limite especificado (7 J).
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Figura 5.8. Resultados (média ± desvio-padrão) de energia absorvida no ensaio de impacto,
Eabs, em função do processo de fabricação A, B e C e tipo de tratamento de têmpera: TT –
têmpera térmica e TQ – têmpera química. A linha tracejada indica o valor mínimo
especificado (7 J).

5.6 Análise térmica diferencial
A Figura 5.9 apresenta o resultado da análise térmica diferencial, ATD, do vidro de silicato
sodo-cáustico (Tabela 4.2) utilizado para a produção dos dielétricos. A temperatura de
transição vítrea, Tg, determinada por esta técnica foi de 560°C, com taxa de aquecimento de
10°C/min.
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Figura 5.9: Curva de análise térmica diferencial, ATD, do vidro de silicato sodo-cáustico
utilizado para a produção dos dielétricos.
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6. DISCUSSÃO
Os resultados das propriedades mecânicas e termomecânicas dos dielétricos de vidro foram
analisados em termos das duas variáveis investigadas: parâmetros de processo e tipo de
tratamento de têmpera.

6.1 Efeito da variação dos parâmetros de processo
Os resultados dos ensaios mecânicos (resistência à compressão e impacto) e termomecânicos
(resistência ao choque térmico frio-quente, quente-frio e quente-frio ciclado), apresentados
nas Figuras 5.1 a 5.8, mostraram que a cada alternativa de processo (A para B e B para C)
houve uma melhora significativa nos resultados dos ensaios das peças temperadas
termicamente e das peças submetidas à dupla têmpera, térmica e química.
Os parâmetros de processo foram alterados para a diminuição da temperatura do vidro durante
todo o processo. Ainda que as diminuições de temperatura aparentem serem pequenas (Figura
6.1), elas foram significativas para a melhoria do comportamento mecânico e termo-mecânico
do dielétrico. Embora não tenha sido quantificada, observou-se que a diminuição da
temperatura do vidro durante o processo foi benéfica por diminuir a ocorrência de peças com
trincas superficiais na etapa de conformação e por diminuir a quantidade de quebras durante
ou após o tratamento de têmpera térmica.
A redução da temperatura da gota de vidro colhida no forno de fusão, de 1230°C para 1220°C
e por fim para 1190°C nos processos de fabricação A, B e C, respectivamente, e o aumento do
tempo de ciclo de conformação de 75 s nos Processos A e B para 79 s no processo de
fabricação C resultaram na diminuição de temperatura do vidro durante o processo de
conformação, inclusive no estágio da desmoldagem. A observada diminuição da ocorrência de
peças com trincas superficiais, portanto, deve estar associada à menor temperatura do
dielétrico no momento da desmoldagem, que diminuiu a severidade do choque térmico
quando o dielétrico foi exposto ao ambiente. As peças com trincas foram descartadas ou
romperam nas etapas subseqüentes do processamento. A diminuição da temperatura da peça
conformada propiciou a diminuição da temperatura da peça na entrada (690°C no Processo A,
680°C no Processo B e 660°C no Processo C) e na saída da estufa no tratamento de
homogeneização de temperatura.
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Figura 6.1: Temperatura do vidro na entrada da etapa de: Prensa – prensagem (gota colhida no
forno de fusão); Homog – tratamento de homogeneização de temperatura em estufa; Têmper –
tratamento de têmpera térmica em tournettes; Resfr – resfriamento controlado em forno
contínuo; e Choque – tratamento de choque térmico em água a 60°C.

A diminuição da temperatura da peça homogeneizada resultou na redução da temperatura da
peça na entrada do dispositivo de têmpera térmica, tournettes (620, 610 e 580°C nos
Processos A, B e C, respectivamente). Além da redução da temperatura de têmpera, a
severidade do resfriamento brusco foi diminuída pela diminuição da pressão do fluxo de ar
comprimido superior do dispositivo (Figura 4.4), de 3,0 kgf/cm2 no Processo A para 2,5
kgf/cm2 nos Processos B e C. Também foi aumentado o tempo de residência no tournettes no
Processo C (70 s, em comparação com 65 s nos Processos A e B). Como conseqüência das
modificações introduzidas nesta etapa, a temperatura da peça temperada termicamente (na
entrada do forno contínuo de resfriamento controlado) também foi diminuída (300, 290 e
280°C nos Processos A, B e C, respectivamente). A diminuição da temperatura da peça, em
conjunto com a diminuição da temperatura da zona de entrada do forno contínuo (450, 400 e
350°C nos Processos A, B e C, respectivamente) e o aumento do tempo de residência no forno
no Processo C (80 min, em comparação com 70 min nos Processos A e B), possivelmente
resultou em uma peça resfriada a cerca de 240°C (temperatura do primeiro tratamento de
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choque térmico) com distribuição de temperatura mais homogênea para suportar o choque
térmico em água a 60°C. As alterações introduzidas nos parâmetros de tratamento de têmpera
térmica e de resfriamento controlado foram efetivas para a diminuição das quantidades de
peças fraturadas tanto durante o resfriamento brusco, no dispositivo de têmpera, como após o
tratamento de têmpera, no forno de resfriamento controlado e no tratamento de choque
térmico. Este resultado indicou que a diminuição da severidade de têmpera diminuiu os
gradientes térmicos e as tensões térmicas gerados na peça durante o resfriamento brusco e,
também, diminuiu o nível das tensões residuais na peça temperada termicamente.
A faixa de temperatura da têmpera térmica empregada neste trabalho variou de 580 a 620°C,
cerca de 20 a 60°C acima da temperatura de transição vítrea, Tg, de 560°C, determinada no
vidro de silicato sodo-cáustico utilizado (Figura 5.9). Esta faixa de temperatura foi menor do
que a faixa de temperatura empregada no processo de têmpera de vidros planos, float (~620 a
640°C), que apresentam elevada probabilidade de fratura quando a tensão transiente de tração
na superfície, durante o resfriamento brusco, excede cerca de 30 MPa, (MCMASTER;
SHETTERLY; BUENO, 1991). Isto mostrou que a geometria relativamente complexa do
dielétrico produzido (Figura 4.1), em comparação com a do vidro plano, resultou em maiores
níveis de tensões térmicas geradas durante o resfriamento brusco, devido à diferença na
condição de extração de calor ao longo da peça (causada, entre outros fatores, pela variação
de espessura e pela diferença entre as condições de resfriamento das superfícies externa e
interna) e, também, devido à restrição de deformação associada à geometria da peça. É
possível, também, que a geometria complexa do dielétrico resultou em diminuição do nível
máximo de tensão transiente de tração na superfície que a peça conformada suportou durante
o tratamento de têmpera térmica, em comparação com o do vidro plano. Este raciocínio
corrobora a interpretação acima de que a diminuição da severidade do resfriamento brusco
diminuiu os gradientes térmicos e as tensões térmicas gerados na peça durante o tratamento de
têmpera térmica.
O aumento da temperatura de têmpera, dentro de uma determinada faixa, leva a uma maior
taxa de resfriamento, que normalmente aumenta o nível da tensão de compressão na
superfície do vidro, o que acarreta no aumento da resistência mecânica da peça de vidro
(MCMASTER; SHETTERLY; BUENO, 1991). Neste trabalho, entretanto, a diminuição da
temperatura de têmpera de 620°C para 580°C (Processos A e C, respectivamente) causou um
ligeiro aumento da força de ruptura média de 151 kN para 156 kN no ensaio de compressão
(Figura 5.2). Embora o aumento tenha sido pequeno (3%), a diferença foi estatisticamente
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significante em 95% de intervalo de confiança. A Figura 6.2 apresenta os gráficos de Weibull
dos resultados de força de ruptura obtidos no ensaio de compressão das amostras produzidas
pelos processos de fabricação A, B e C e temperadas termicamente ou submetidas à dupla
têmpera. Os valores determinados dos parâmetros de distribuição de Weibull da força de
ruptura em compressão estão apresentados na Tabela 6.1.
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Figura 6.2: Gráficos de Weibull dos valores de força de ruptura obtidos no ensaio de
compressão das amostras produzidas pelos processos de fabricação A, B e C e temperadas
termicamente (a) e submetidas à dupla têmpera, térmica e química (b).
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Tabela 6.1: Parâmetros da distribuição de Weibull dos valores de força de ruptura obtidos no
ensaio de compressão das amostras produzidas pelos processos de fabricação A, B e C e
temperadas termicamente (TT) ou submetidas à dupla têmpera, térmica e química (TT+TQ).
m – módulo de
Weibull

Fr,0 – força de ruptura
característica (kN)

Processo
de
fabricação

TT

TT+TQ

TT

TT+TQ

Proc. A

78

101

152

152

Proc. B

88

100

155

155

Proc. C

91

104

157

158

Os valores do módulo de Weibull, m, da força de ruptura foram muito elevados (acima de 70,
Tabela 6.1), em decorrência do tipo de ensaio realizado (ensaio de compressão). A diminuição
da severidade de têmpera parece ter favorecido o aumento do valor de m da força de ruptura
das amostras temperadas termicamente, ou seja, diminuído a dispersão dos resultados. Este
resultado sugere que defeitos superficiais, como microtrincas, devem ter limitado a resistência
do vidro, sendo que a diminuição da quantidade e do tamanho dos defeitos com a diminuição
da severidade de têmpera aumentou a resistência mecânica e a confiabilidade mecânica
(aumento do valor de m) do dielétrico temperado termicamente. As amostras submetidas à
dupla têmpera, térmica e química, apresentaram os maiores valores de módulo de Weibull, m,
de cerca de 100, mas não apresentaram variação com a alteração da severidade de têmpera
(Tabela 6.1).
No ensaio de choque térmico frio-quente, o corpo-de-prova foi aquecido rapidamente a partir
da temperatura ambiente (25°C) até 370°C (∆T = 345°C), em forno a gás, e mantidos nesta
temperatura até a fratura, sendo que o tempo de ruptura, tr, mínimo especificado foi de 60 s. A
diminuição da severidade de têmpera também causou aumento da resistência ao choque
térmico frio-quente, tendo sido observado aumento do valor médio de tempo de ruptura das
amostras tanto temperadas termicamente como submetidas à dupla têmpera na variação do
Processo A para C (Figura 5.4), embora as diferenças não tenham sido estatisticamente
significantes em 95% de intervalo de confiança. A Figura 6.3 apresenta os gráficos de
Weibull dos resultados de tempo de ruptura determinados no ensaio de choque térmico frioquente das amostras produzidas pelos processos de fabricação A, B e C e temperadas
termicamente ou submetidas à dupla têmpera. Os valores determinados dos parâmetros de
distribuição de Weibull do tempo de ruptura no choque térmico frio-quente estão
apresentados na Tabela 6.2.
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Figura 6.3: Gráficos de Weibull dos valores de tempo de ruptura determinados no ensaio de
choque térmico frio-quente das amostras produzidas pelos processos de fabricação A, B e C e
temperadas termicamente (a) e submetidas à dupla têmpera, térmica e química (b).

O valor do módulo de Weibull, m, do tempo de ruptura do choque térmico frio-quente das
amostras temperadas termicamente aumentou de 12 no Processo A para 26 no Processo C
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(Tabela 6.2), mostrando aumento significativo da confiabilidade termomecânica com a
diminuição da severidade de têmpera. Neste caso, também, a resistência ao choque térmico do
vidro parece ter sido definida pela quantidade e pelo tamanho dos defeitos superficiais, como
microtrincas, gerados no tratamento de têmpera térmica. Como no caso da força de ruptura
em compressão, as amostras submetidas à dupla têmpera, térmica e química, apresentaram
altos valores de módulo de Weibull, m, ao redor de 28, de tempo de ruptura do choque
térmico frio-quente, mas não apresentaram variação com a alteração da severidade de têmpera
(Tabela 6.2).

Tabela 6.2: Parâmetros da distribuição de Weibull dos valores de tempo de ruptura obtidos no
ensaio de choque térmico frio-quente das amostras produzidas pelos processos de fabricação
A, B e C e temperadas termicamente (TT) ou submetidas à dupla têmpera, térmica e química
(TT+TQ).
m – módulo de
Weibull

tr0 – tempo de ruptura
característico (s)

Processo
de
fabricação

TT

TT+TQ

TT

TT+TQ

Proc. A

12

25

63

67

Proc. B

20

30

65

68

Proc. C

26

28

66

69

As variações dos resultados de resistência mecânica à compressão (Tabela 6.1) e resistência
ao choque térmico frio-quente (Tabela 6.2) foram similares, tanto em relação ao aumento do
valor médio como à diminuição da dispersão dos valores (aumento da confiabilidade), com a
diminuição da severidade de têmpera térmica. Esta similaridade de comportamentos está em
acordo com os parâmetros de resistência ao choque térmico R e R’, que prevêem relação
direta entre a resistência à ruptura e a resistência ao choque térmico (Equação 5 e 6). Os
melhoramentos observados nos demais resultados de ensaios de choque térmico, quente-frio
(Figura 5.5) e quente-frio ciclado (Figura 5.6), e de impacto (Figura 5.8), na variação do
Processo A para C, isto é, com a diminuição da severidade de têmpera, também podem ser
associados com o aumento da resistência mecânica do dielétrico temperado. A Figura 6.4
apresenta os resultados dos ensaios de choque térmico e de impacto em função da força de
ruptura em compressão das peças temperadas termicamente ou submetidas à dupla têmpera.
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(a)

66
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TT
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56
150
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Fração de peças
fraturadas no choque
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50
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(b) TT
40

8
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6

% Fratura
No. ciclos

20

4
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2

0
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156

Número de ciclo médio
das peças reprovadas
em choque térmico
ciclado

Tempo de ruptura - choque
térmico frio-quente (s)

70

0
158

Força de ruptura em compressão (kN)
7.5

(c)

Eabs (J)

7.4
7.3
7.2
7.1
TT

7.0

TT+TQ
6.9
150

152

154

156

158

Força de ruptura em compressão (kN)

Figura 6.4: Resultados de tempo de ruptura no ensaio de choque térmico frio-quente (a),
fração das peças fraturadas no ensaio de choque térmico quente-frio e número de ciclo médio
das peças reprovadas (fraturadas em menos de dez ciclos) no ensaio de choque térmico
quente-frio ciclado (b) e de energia absorvida, Eabs, no ensaio de impacto (c) em função da
força de ruptura em compressão das amostras temperadas termicamente (TT) ou submetidas à
dupla têmpera, térmica e química (TT+TQ).
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As correlações observadas entre as propriedades avaliadas (resistências ao choque térmico e
ao impacto) e a resistência mecânica (força de ruptura em compressão, Figura 6.4) sugerem
que os mesmos tipos de defeitos superficiais, como microtrincas, devem ter limitado tanto as
propriedades mecânicas (resistência mecânica e resistência ao impacto) como as
termomecânicas (resistência ao choque térmico frio-quente, quente-frio e quente-frio ciclado)
do dielétrico de vidro temperado. Portanto, os observados aumentos das propriedades
mecânicas e termomecânicas com a diminuição da severidade de têmpera parecem estar
relacionados com a diminuição da capacidade de concentração de tensão dos defeitos
superficiais, possivelmente pela diminuição do tamanho e da fração destes defeitos. Os efeitos
desta mudança foram mais que suficientes para compensar a diminuição do nível máximo de
tensão residual de compressão esperada com a diminuição da severidade do resfriamento
brusco no tratamento de têmpera térmica. Além da diminuição dos defeitos superficiais, a
diminuição da severidade de têmpera pode ter resultado em menores gradientes de tensão
residual na peça temperada, difíceis de serem previstas e medidas ao longo de todo o
dielétrico devido à sua geometria relativamente complexa (Figura 4.1), o que pode ter
favorecido o aumento da resistência mecânica.
Os defeitos superficiais que determinaram a fratura das peças temperadas podem ter sido
formados tanto durante a etapa de conformação do vidro como durante a etapa de tratamento
de têmpera térmica. Assim, as alterações nos parâmetros de processo, principalmente as
diminuições das temperaturas nos diversos estágios da fabricação, foram efetivas em diminuir
a ocorrência de fratura nas diversas etapas do processo e em aumentar as propriedades tanto
mecânicas como termomecânicas do dielétrico.

6.2 Efeito do tipo de tratamento de têmpera (térmica e/ou química)
As principais constatações relativas aos efeitos dos diferentes tipos de tratamento de têmpera
nos resultados dos ensaios mecânicos (resistência à compressão e impacto) e termomecânicos
(resistência ao choque térmico frio-quente, quente-frio e quente-frio ciclado), apresentados
nas Figuras 5.1 a 5.8, podem ser resumidas em:
a) A amostra temperada quimicamente apresentou valores de propriedades mecânicas
significativamente menores do que a amostra temperada termicamente (força de
ruptura em compressão de 72 kN versus 156 kN, Figura 5.2, e energia absorvida no
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impacto de 5,1 J versus 7,4 J, Figura 5.8), mas o seu desempenho foi superior nos
ensaios de choque térmico frio-quente (Figura 5.3), quente-frio (Figura 5.5) e quentefrio ciclado (Figura 5.6);
b) As amostras submetidas à dupla têmpera, térmica e química, apresentaram valores de
propriedades mecânicas similares aos das amostras temperadas termicamente (força de
ruptura em compressão, Figura 5.2, e energia absorvida no impacto, Figura 5.8) e
desempenhos superiores nos ensaios de choque térmico frio-quente (Figura 5.3),
quente-frio (Figura 5.5) e quente-frio ciclado (Figura 5.6);
c) Os valores relativamente altos e similares de força de ruptura em compressão (Fig.
5.2) e energia absorvida no impacto (Fig. 5.8) das amostras submetidas aos
tratamentos de têmpera térmica e de têmpera térmica seguida de têmpera química
indicaram que as propriedades mecânicas destas amostras foram definidas
principalmente pela têmpera térmica; e
d) Os desempenhos significativamente superiores nos três ensaios de choque térmico
(frio-quente, Fig. 5.3, quente-frio, Fig. 5.5, e quente-frio ciclado, Fig. 5.6) das
amostras submetidas ao tratamento de têmpera química, com realização ou não da
etapa prévia de têmpera térmica, em relação às amostras somente temperadas
termicamente, indicaram que as propriedades termomecânicas de choque térmico
foram significativamente melhoradas pela aplicação da têmpera química.
As análises de Weibull apresentadas anteriormente mostraram que as amostras submetidas à
dupla têmpera apresentaram valores de módulo de Weibull, m, de força de ruptura em
compressão e de tempo de ruptura em choque térmico frio-quente maiores do que os valores
das amostras temperadas termicamente (Tabelas 6.1 e 6.2, respectivamente), independente do
processo de fabricação A, B e C empregado. A Figura 6.6a apresenta as distribuições de
Weibull dos valores de força de ruptura comparando os resultados das amostras temperadas
termicamente com os das amostras submetidas à dupla têmpera, produzidas pelos três
processos de fabricação. Aparentemente a têmpera térmica seguida de têmpera química teve o
efeito de aumentar a resistência mecânica das peças mais fracas da distribuição, aumentando
os limites inferiores dos valores de força de ruptura em compressão (Figura 6.6a), resultando
em aumento do valor do módulo de Weibull, m (Tabela 6.1).
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Figura 6.6: Gráficos de Weibull dos valores de força de ruptura obtidos no ensaio de
compressão: (a) comparação dos resultados das amostras temperadas termicamente (TT) e das
amostras submetidas à dupla têmpera, térmica e química (TT+TQ), produzidas pelos
processos de fabricação A, B e C; e (b) comparação dos resultados da amostra temperada
quimicamente (TQ) com as amostras TT e TT+TQ, produzidas pelo Processo C.

Apenas o tratamento de têmpera química não justifica a maior confiabilidade mecânica das
peças submetidas à dupla têmpera, pois o módulo de Weibull, m, da amostra temperada
quimicamente foi significativamente menor (30, Figura 6.6b) do que os valores de m da
amostra temperada termicamente (91) e da amostra submetida à dupla têmpera (104, Tabela
6.1). Este resultado indicou que os defeitos que limitaram a força de ruptura em compressão
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na amostra somente temperada quimicamente foram diferentes daqueles que limitaram a força
de ruptura da amostra temperada termicamente e da amostra submetidas à dupla têmpera. As
peças da amostra temperada quimicamente apresentaram defeitos superficiais decorrentes
somente da conformação, pois foram recozidas após esta etapa. No caso das amostras
temperadas termicamente, com ou sem tratamento subseqüente de têmpera química, o
resfriamento brusco do tratamento de têmpera deve ter atuado no sentido de eliminar as peças
conformadas mais fracas, resultando na fratura destas peças, o que explica os maiores valores
de módulo de Weibull, m, observados nestas amostras.
O efeito benéfico da têmpera térmica seguida de têmpera química foi mais pronunciado nos
resultados dos ensaios de choque térmico. A Figura 6.7 apresenta as distribuições de Weibull
dos valores de tempo de ruptura no ensaio de choque térmico frio-quente comparando os
resultados das amostras temperadas termicamente com os das amostras submetidas à dupla
têmpera. Observou-se que a têmpera química seguida da têmpera térmica teve o efeito de
aumentar de forma geral a resistência ao choque térmico frio-quente (deslocando a curva de
Weibull para maiores valores de tempo de ruptura), mas o efeito mais pronunciado foi
novamente observado nas peças mais fracas da distribuição, o que aumentou os limites
inferiores dos valores de tempo de ruptura (Figura 6.7), resultando em aumento do valor do
módulo de Weibull, m (Tabela 6.2). Neste caso, a amostra somente temperada quimicamente
apresentou alto módulo de Weibull, m, de tempo de ruptura de 56 (Figura 6.7c), em
comparação com os valores de m da amostra temperada termicamente (26) e da amostra
submetida à dupla têmpera (28, Tabela 6.2), resultado oposto ao da força de ruptura em
compressão (Figura 6.6b). Estes resultados indicaram que a têmpera química realizada após a
têmpera térmica teve um efeito complexo na determinação das propriedades mecânicas e
termomecânicas do dielétrico.
Os melhores desempenhos das amostras submetidas à dupla têmpera nos ensaios de choque
térmico quente-frio e quente-frio ciclado (Figuras 5.5 e 5.6, respectivamente), em relação às
amostras somente temperadas termicamente, são coerentes com a interpretação de que o
principal efeito da têmpera química, realizada após a têmpera térmica, foi o de melhorar o
desempenho das peças mais fracas.
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Figura 6.7: Gráficos de Weibull dos valores de tempo de ruptura determinados no ensaio de
choque térmico frio-quente comparando os resultados das amostras temperadas termicamente
(TT) com os das amostras submetidas à dupla têmpera, térmica e química (TT+TQ),
produzidas pelos processos de fabricação: (a) Processo A; (b) Processo B; e (c) Processo C.
Em (c) também são apresentados os resultados da amostra temperada quimicamente (TQ).

Schaeffer (1985) propôs que a confiabilidade mecânica das peças de vidro temperado poderia
ser aumentada aplicando-se um método de duplo-estágio envolvendo têmpera térmica seguida
por relaxação parcial das tensões compressivas por meio de aquecimento rápido ou por troca
iônica abaixo da temperatura de transição vítrea, Tg. Esta relaxação pode resultar em um perfil
de tensão residual com o valor máximo de tensão de compressão deslocado a uma
determinada profundidade a partir da superfície, o que dificulta o crescimento da trinca na
região superficial do vidro (GREEN; TANDON; SGLAVO, 1999). Neste trabalho, o
tratamento de têmpera química foi realizado em banho de KNO3 a 450°C, cerca de 110°C
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abaixo da Tg de 560°C (Figura 5.9), por um tempo relativamente curto, 30 min. Segundo
simulação de McMaster, Shetterly e Bueno (1991), a relaxação de tensão de um vidro plano
(float), com temperatura de recozimento superior (annealing point) de 540°C, é de cerca de
20%, quando aquecido a 450°C por 30 min. Assim, é de se esperar que tenha ocorrido
relaxação parcial das tensões residuais do dielétrico temperado termicamente durante o
tratamento de têmpera química. Quando a relaxação da tensão residual de compressão é
significativa, usualmente resulta na diminuição da resistência mecânica (TANDON; GLASS,
2005), o que não foi observado neste trabalho, tanto na força de ruptura em compressão
(Figura 5.2) como na energia absorvida no impacto (Figura 5.8). Isto indica que o efeito da
têmpera química (troca iônica) contrabalanceou o efeito da relaxação de tensão. Assim,
apenas a relaxação parcial das tensões compressivas não explica os comportamentos
mecânico e termomecânico do dielétrico de vidro submetido ao tratamento de dupla têmpera.
Embora o tempo de tratamento da têmpera química tenha sido curto (30 min a 450°C), é de se
esperar que tenha ocorrido efetiva troca iônica entre os íons Na+ do vidro por íons K+ do
banho de sal, uma vez que Rosa (2007) observou em uma porcelana feldspática dentária,
consistindo de uma matriz de vidro alumino-silicato (Tg de 575°C) com dispersão de
partículas de leucita (KAlSi2O6), um significativo aumento da resistência à flexão (cerca de
100%), quando temperado quimicamente em KNO3 entre 450 e 490°C por 15 min. O
excelente desempenho da amostra somente temperada quimicamente nos três ensaios de
choque térmico, frio-quente (Figura 5.3b), quente-frio (Figura 5.5d) e quente-frio ciclado
(Figura 5.6d), foi surpreendente, uma vez que a sua resistência mecânica (indicada pela força
de ruptura em compressão, Figura 5.2, e pela energia absorvida no impacto, Figura 5.8) foi
significativamente menor do que a das amostras temperadas termicamente ou submetidas à
dupla têmpera. Neste caso, os parâmetros de resistência ao choque térmico R e R’ (Equação 5
e 6, respectivamente), que dependem diretamente da resistência mecânica, parecem não
explicar o bom comportamento termomecânico da amostra temperada quimicamente.
A aplicação apenas do tratamento de têmpera química pode resultar no aumento da dispersão
dos valores de tensão de fratura, isto é, na diminuição do módulo de Weibull, m, dependendo
da distribuição dos tamanhos dos defeitos superficiais e da profundidade de têmpera (troca
iônica), que é função da temperatura, do tempo e da composição do banho de sal fundido
(VARNER, 1985). Neste trabalho, o tempo de tratamento da têmpera química foi curto (30
min a 450°C em banho de KNO3), o que deve ter resultado em uma pequena profundidade de
troca iônica. Neste caso, o usual é a tensão residual de compressão (decorrente do efeito de
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estufamento iônico) atuar principalmente nos defeitos superficiais menores, isto é, nas peças
conformadas mais resistentes, o que resultaria no aumento da dispersão dos valores de tensão
de ruptura. Os resultados, entretanto, mostraram que a têmpera química realizada após a
têmpera térmica resultou em um dielétrico de maior confiabilidade mecânica e
termomecânica, mostrando que o efeito da troca iônica realizada na peça temperada
termicamente difere daquele usualmente esperado quando este processo é aplicado na peça
recozida. A pequena profundidade de troca iônica, portanto, não explica os maiores valores de
módulo de Weibull da força de ruptura em compressão e do tempo de ruptura em choque
térmico frio-quente observados nas amostras submetidas à dupla têmpera (Tabelas 6.1 e 6.2,
respectivamente), indicando um efeito sinérgico do tratamento de têmpera química com o
tratamento de têmpera térmica.
Considerando que ocorreu efetiva troca iônica no tratamento de têmpera química, seria de se
esperar um aumento da resistência mecânica do dielétrico submetido à dupla têmpera em
relação ao dielétrico somente temperado termicamente. A resistência à compressão e a
resistência ao impacto, entretanto, não foram afetadas significativamente com a aplicação da
têmpera química após a têmpera térmica. Os resultados sugerem que o aumento da tensão
residual de compressão na região da superfície do dielétrico devido à troca iônica foi
contrabalanceado pela diminuição da tensão residual de compressão introduzida pela têmpera
térmica devido ao fenômeno de relaxação de tensão. O balanço entre os efeitos do
estufamento iônico e da relaxação de tensão possivelmente resultou em um perfil de tensão
residual de compressão na região da superfície do dielétrico com efeito similar ao perfil de
tensão controlado introduzido pelo tratamento de dupla troca iônica, no que se refere à
diminuição da dispersão dos resultados de resistência mecânica (ABRAMS; GREEN;
GLASS, 2003). As distribuições de Weibull dos resultados da força de ruptura em
compressão (Figura 6.6a) e do tempo de ruptura em choque térmico frio-quente (Figura 6.7)
das amostras submetidas à dupla têmpera sugerem a existência de um valor limite (threshold),
acima do qual a fratura da peça é observada. Em outras palavras, o valor limite define uma
faixa segura abaixo do qual não ocorre fratura da peça. A existência do valor limite indica a
ocorrência de uma “proteção” (shielding) das peças mais fracas, que pode ser explicada por
um perfil de tensão residual com o valor máximo da tensão de compressão deslocado a certa
distância da superfície.
Embora a realização somente de têmpera química tenha resultado em baixos valores de força
de ruptura em compressão e energia absorvida no impacto, possivelmente devido à pequena

109

profundidade de troca iônica, quando este tratamento foi realizado em complemento à
têmpera térmica, melhorou significativamente o desempenho do dielétrico nos ensaios de
choque térmico. Assim, o tratamento de dupla têmpera beneficiou-se das características
positivas de cada tipo de têmpera, isto é, dos altos valores de propriedades mecânicas
proporcionados pela têmpera térmica e do elevado desempenho em choque térmico
proporcionado pela têmpera química. A maior confiabilidade tanto mecânica quanto
termomecânica do dielétrico submetido à dupla têmpera, térmica e química, possivelmente
está relacionada com um perfil de tensão residual que confere um fortalecimento
principalmente das peças mais fracas do conjunto (lote). Este perfil foi definido por dois
fenômenos com efeitos opostos, a relaxação da tensão residual de compressão introduzida
pela têmpera térmica e o incremento da tensão de compressão na superfície decorrente da
troca iônica. Esta constatação difere da proposta teórica de Schaeffer (1985) de um método de
duplo-estágio envolvendo têmpera térmica seguida por relaxação parcial das tensões
compressivas por meio de troca iônica abaixo da temperatura de transição vítrea, Tg, que não
prevê o efeito da troca iônica na determinação do perfil de tensão residual.

6.3 Comentários finais
Os resultados deste trabalho mostraram que tanto a melhoria no processo (diminuição da
temperatura do vidro na etapa de conformação e diminuição da severidade de têmpera
térmica), como a introdução de um segundo tratamento de têmpera química seguido da
têmpera térmica, foi benéfica para a melhoria do desempenho mecânico e termomecânico do
dielétrico de vidro temperado. A Figura 6.8 apresenta o fluxograma proposto de fabricação de
dielétricos de vidro temperado termicamente com alternativa de realização de tratamento de
têmpera química complementar.
Embora tenha sido possível estabelecer a rota de produção do dielétrico de vidro temperado
para REM (resistência eletro-mecânica) de 45 kN com elevada confiabilidade mecânica e
termomecânica, para a compreensão dos mecanismos envolvidos no tratamento de dupla
têmpera, que resultaram no aumento da confiabilidade mecânica e termomecânica do
dielétrico, é necessário realizar um trabalho específico para se compreender as mudanças que
ocorrem no perfil de tensão residual do dielétrico, quando este é submetido à dupla têmpera,
térmica e química.
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Matéria Prima
I.T. Pesagem

Certificado de
Qualidade

Ficha de Pesagem

Relatório de Análise

Pesagem da
composição
Especificação
da Mistrura
Procedimento
de operacão

Mistura

Ficha de Controle
do forno
I.T.s

Fusão
F.P.F.

Prensagem /
Ranhura Interna

Plano de Controle

Instrução
de
Trabalho

Auto-controle
Scrap e Correção
do Processo

Não

Sim
Homogeneização
Temperatura
Têmpera (Tournettes)

Auto-controle

Não

Sim
Resfriamento Controlado

Choque Térmico

Figura 6.8 (parcial)
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I.Q.s / I.T.s
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In sp eçã o / Ensaio s
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Não
Identifica çã o

OK
I.T

Si m
Embala gem
I.Q.s / I.T.s
Rel. Audit.

Bl oque io
d eQu
N
ebra
N oti
oti f.fi cação
Fich a d e material

Au ditoria
Plan o d e Control e

Rej eitado

Sistema

Não
Rein sp eção

Ok

Si m
E xp ediçao

Tê mp era Química pa rcial

Figura 6.8: Fluxograma de fabricação de dielétricos de vidro temperado termicamente com
alternativa de tratamento de têmpera química complementar.
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7. CONCLUSÕES
As alterações realizadas nos parâmetros de processo com o intuito principalmente de diminuir
a temperatura do vidro durante todo o processo (conformação, homogeneização de
temperatura, têmpera térmica e resfriamento controlado) e a introdução de uma etapa
adicional de têmpera química no final do processo possibilitaram o desenvolvimento de uma
rota de fabricação de um dielétrico de vidro temperado para REM (resistência eletromecânica) de 45 kN com elevada confiabilidade mecânica e termomecânica (resistência à
compressão, choque térmico e impacto).
Com relação aos efeitos da variação dos parâmetros de produção do dielétrico de vidro
temperado, as seguintes conclusões foram obtidas:


A diminuição da temperatura do vidro durante a etapa de conformação, realizada por
meio da diminuição da temperatura da gota de vidro e do aumento no tempo total do
ciclo de conformação, foi benéfica para a diminuição de ocorrência de peças com trincas
superficiais, possivelmente devido à diminuição da severidade do choque térmico do
dielétrico com o ambiente no estágio da desmoldagem.



A diminuição da severidade de têmpera térmica, por meio da diminuição da temperatura
de têmpera e diminuição da pressão do fluxo de ar superior do dispositivo de têmpera
(tournettes), foi eficiente em: i) diminuir a quantidade de peças fraturadas durante ou
após o tratamento de têmpera térmica; ii) aumentar as propriedades mecânicas (força de
ruptura no ensaio de compressão e energia absorvida no ensaio de impacto) e a
resistência ao choque térmico nos ensaios frio-quente, quente-frio e quente-frio ciclado;
e iii) aumentar a confiabilidade mecânica e termomecânica (diminuição da dispersão dos
resultados) do dielétrico temperado termicamente. As melhorias nos comportamentos
mecânico e termomecânico associadas à diminuição da severidade de têmpera foram
provavelmente decorrentes da diminuição das tensões térmicas geradas no dielétrico,
que resultaram em diminuição da fração e do tamanho dos defeitos superficiais.

Com relação aos efeitos do tipo de tratamento de têmpera, as seguintes conclusões foram
obtidas:


O tratamento de têmpera térmica foi eficiente na produção de dielétricos com elevadas
propriedades mecânicas (força de ruptura em compressão e energia absorvida no
impacto), mas com baixa confiabilidade termomecânica, nos três ensaios de choque
térmico avaliados (frio-quente, quente-frio e quente-frio ciclado), provavelmente
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determinada pela distribuição de defeitos superficiais gerados nas etapas de
conformação e tratamento de têmpera térmica.


O tratamento de têmpera química, realizado em banho de KNO3 a 450°C por 30 min em
peças recozidas, foi insuficiente para se alcançar os valores especificados de
propriedades mecânicas do dielétrico de vidro temperado (força de ruptura em
compressão e energia absorvida no impacto), mas resultou em excelente desempenho
nos três ensaios de choque térmico, acima do dielétrico temperado termicamente.



O tratamento de dupla têmpera, têmpera térmica seguida de têmpera química, foi
eficiente na produção de dielétricos com: i) elevadas propriedades mecânicas, com
valores similares aos dos dielétricos somente temperados termicamente; ii) excelente
desempenho nos três ensaios de choque térmico, similar ao do dielétrico somente
temperado quimicamente; e iii) elevada confiabilidade mecânica e termomecânica. As
melhorias nos comportamentos mecânico e termomecânico associadas ao efeito
sinérgico dos dois tratamentos de têmpera possivelmente foi decorrente da formação de
um perfil de tensão residual de compressão na superfície, que teve o efeito de melhorar
o desempenho mecânico e termomecânico das peças mais fracas do conjunto (lote). Este
perfil foi definido por dois fenômenos com efeitos opostos que atuaram
simultaneamente durante o tratamento de têmpera química: a relaxação da tensão
residual de compressão introduzida pela têmpera térmica e o incremento da tensão de
compressão na superfície decorrente da troca iônica.
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Anexo A - Dados sobre o processo de fabricação A (base)

D ielétrico de V idro - P rocesso de F abricação A
P arâm etros de P rensagem
P arâm etro
T em peratura do vidro
P ressão de prensagem
C om pressão de m olas
E spaço para subida do m acho
C oordenada Z de colha
P eso da colha
T em po de P rensagem
R etardo do R obô
C iclo
T em peratura do m acho
T em peratura do anel
Q tde de cavidades
T em peratura após desm olde ( peça)

V alor

T olerância U nidade

1230
40
20
160
1096
960
9,5
4,5
75
400
380
3
690

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

10
1
2
20
0,5
0,5
5
15
15
10

ºC
kg/cm ²
mm
mm
mm
g
s
s
s
ºC
ºC
ºC

G radientes de tem peratura m acho / anel / cavidades não perm itido divulgação
P arâm etros de T êm pera T érm ica
F orno hom ogeneização da tem peratura (E stabilização)
T em peratura do forno (term opar)
T em peratura do forno (ótica)
T em peratura entrada (peça)
T em peratura saída (peça)
T em po de perm anência (peça)
V elocidade esteira

580
620
690
620
1,51
283

±
±
±
±
±
±

10
10
10
10
15
30

ºC
ºC
ºC
ºC
m im
rpm

610
65
300
3,0
2,0
500

±
±
±
±
±
±

10
5
10
0,5
0,5
50

ºC
s
ºC
kg/cm ²
kg/cm ²
rpm

450
70
300
250

±
±
±
±

10
5
10
10

ºC
m im
ºC
ºC

240
60
180
120
60
60

±
±
±
±
±
±

10
10
10
10
10
10

º
º
º
º
º
º

T ournettes (T êm pera)
T em peratura entrada ( peça)
T em po de perm anência (peça)
T em peratura de saída (peça)
P ressão de ar superior (1)
P ressão de ar superior (2)
V elocidade de giro
R esfriam ento controlado
T em peratura forno continuo ( todas as zonas)
T em po perm anência
T em peratura entrada (peça)
T em peratura saída (peça)
C hoque térm ico de processo
T em peratura entrada C T - 1 (peça)
T em peratura saída (peça)
∆
R eaquecim ento - T em peratura entrada C T - 2 (peça)
T em peratura saída (peça)
∆

C
C
C
C
C
C
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Anexo B - Dados sobre o processo de fabricação B
Nota: As alterações em relação ao processo de fabricação A estão marcadas em amarelo.

Dielétrico de Vidro - Processo de Fabricação B
Parâmetros de Prensagem
Parâmetro
Temperatura do vidro
Pressão de prensagem
Compressão de molas
Espaço para subida do macho
Coordenada Z de colha
Peso da colha
Tempo de Prensagem
Retardo do Robô
Ciclo
Temperatura do macho
Temperatura do anel
Qtde de cavidades
Temperatura após desmolde ( peça)

Valor

Tolerância Unidade

1220
40
20
160
1096
960
9,5
4,5
79
400
380
3
690

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

10
1
2
20
0,5
0,5
5
15
15
10

ºC
kg/cm²
mm
mm
mm
g
s
s
s
ºC
ºC
ºC

Gradientes de temperatura macho / anel / cavidades não permitido divulgação
Parâmetros de Têmpera Térmica
Forno homogeneização da temperatura (Estabilização)
Temperatura do forno (termopar)
Temperatura do forno (ótica)
Temperatura entrada (peça)
Temperatura saída (peça)
Tempo de permanência (peça)
Velocidade esteira

580
620
680
610
1,51
283

±
±
±
±
±
±

10
10
10
10
15
30

ºC
ºC
ºC
ºC
mim
rpm

600
65
290
2,5
2,0
500

±
±
±
±
±
±

10
5
10
0,5
0,5
50

ºC
s
ºC
kg/cm²
kg/cm²
rpm

400
70
300
250

±
±
±
±

10
5
10
10

ºC
mim
ºC
ºC

240
60
180
120
60
60

±
±
±
±
±
±

10
10
10
10
10
10

º
º
º
º
º
º

Tournettes (Têmpera)
Temperatura entrada ( peça)
Tempo de permanência (peça)
Temperatura de saída (peça)
Pressão de ar superior (1)
Pressão de ar superior (2)
Velocidade de giro
Resfriamento controlado
Temperatura forno continuo (todas as zonas)
Tempo permanência
Temperatura entrada (peça)
Temperatura saída (peça)
Choque térmico de processo
Temperatura entrada CT - 1 (peça)
Temperatura saída (peça)
∆
Reaquecimento - Temperatura entrada CT - 2 (peça)
Temperatura saída (peça)
∆

C
C
C
C
C
C
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Anexo C - Dados sobre o processo de fabricação C
Nota: As alterações em relação ao processo de fabricação B estão marcadas em verde.

D ielétrico de V idro - P rocesso de Fabricação C
P arâ m etros de P rensagem
P a râm etro
T em peratura do vidro
P ressão de p rensagem
C om pressão de m olas
E spaço para subida do m acho
C oordenada Z de colha
P eso da colha
T em po de P rensagem
R eta rdo do R obô
C iclo
T em peratura do m acho
T em peratura do anel
Q tde de cavidad es
T em peratura após desm olde ( peça)

V alor

T ole rância U nidade

1190
40
20
160
1096
960
9,5
4,5
79
400
380
3
690

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

10
1
2
20
0,5
0,5
5
15
15
10

ºC
kg/cm ²
mm
mm
mm
g
s
s
s
ºC
ºC
ºC

G radientes de tem pera tura m acho / anel / cavidades não pe rm itido divulgação
P a râm etros de T êm pera T é rm ica
Forno ho m ogeneização da tem peratura (E sta bilização)
T em peratura do forno (term opa r)
T em peratura do forno (ó tica)
T em peratura entrada (peça)
T em peratura saída (peça)
T em po de perm anência (peça)
V elocidade este ira

580
620
660
580
1,5 1
283

±
±
±
±
±
±

10
10
10
10
15
30

ºC
ºC
ºC
ºC
m im
rpm

580
70
280
2,5
2,0
500

±
±
±
±
±
±

10
5
10
0,5
0,5
50

ºC
s
ºC
kg/cm ²
kg/cm ²
rpm

350
80
280
250

±
±
±
±

10
5
10
10

ºC
m im
ºC
ºC

240
60
180
120
60
60

±
±
±
±
±
±

10
10
10
10
10
10

º
º
º
º
º
º

T ourne ttes (T êm pera )
T em peratura entrada ( peça)
T em po de perm anência (peça)
T em peratura de saída (peça)
P ressão de a r superior (1)
P ressão de a r superior (2)
V elocidade de giro
R esfriam ento contro lado
T em peratura forno continuo ( todas as zo nas)
T em po perm anê ncia
T em peratura entrada (peça)
T em peratura saída (peça)
C hoqu e térm ico de proce sso
T em peratura entrada C T - 1 (peça)
T em peratura saída (peça)
∆
R eaqu ecim ento - T em peratura entrada C T - 2 (peça)
T em peratura saída (peça)
∆

C
C
C
C
C
C
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Anexo D - Dados sobre o processo de fabricação da têmpera química

Parâmetros de Têmpera Química
Temperatura estufa (termopar)
Temperatura estufa (ótica)
Temperatura do banho para troca iônica
Tempo de permanência na temperatura de troca
Tempo de resfriamento até temperatura de lavagem
Temperatura de lavagem
Temperatura da água de lavagem

400
460
450
30
45
60
60

±
±
±
±
±
±
±

5
5
5
1
10
10
10

ºC
ºC
ºC
mim
mim
ºC
ºC

