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SUMARIO 

Estudou-se a cinética da volatilização, entre 1100 e 1200 

ºC, de fundidos do sistema Na:zO-B203 com compos:fções ponderais em 

Na::.-O variando na gama de 16,1¾ a 47,6¾ e até tempos de 63 horas, 

Avaliou-se o efeito nas velocidades de perda de par&metros 

tais como, a temperatura e a composição da atmosfera do forno, em 

condições estãticas e de convecção forçada provocada pela 

passagem de correntes gasosas com caudal controlado. Foi 

igualmente estudada a influência de factores geométricos nas 

perdas por volatilização. 

· De um modo geral, verificou-se que, em ambas as situaçaes de 

atmosfera estâtica e de convecção forçada na atmosfera a 

temperatura afecta significativamente a volatilização. A 

determinação das respectivas energias de activação aparente 

permitiu comparar os mecanismos de volatilização dos diferentes 

fundidos, e tirar conclusões qualitativas relativamente às 

espécies mais prov6veis no vapor. 

Constatou-se que a presença de égua na atmosfera do forno 

promove as perdas por volatilização nos fundidos com elevado 

conteúdo em B:z()3, Para os fundidos mais ricos em soda, 

nomeadamente os de composição próxima da do metaborato de sódio, 

os resultados sugerem que não deve ocorrer vaporização reactiva 

com a égua. 

Promovendo a passagem de correntes de N2 com diferentes 

caudais. investigou-se a relação entre as velocidades de perda e 

as velocidades de convecção do gás acima do fundido. Quando a 

altura de líquido se situa prõximo do bordo do cadinho a relaçã,o 

obtida ajusta-se a um modelo de transferência de mass& com 

convecç8.o em regime laminar na fase gasosa. Para as amostras com 



espessura bastante inferior à altura total do cadjnho o modelo 

de transferência de massa com convecção no gas em regime 

turbulento aplica-se aos resultados experimentais. Demonstrou-se 

que, ocorrendo perdas elevadas sob um caudal constante, os 

modelos de transferência de massa por convecção nao servem para 

justificar a redução das velocidades de 

abaixamento da superffcie livre do fundido 

volatilização. 

perda devido ao 

provovado pela 

Os estudos efectuados mostraram, globalmente, que os modelos 

teõricos desenvolvidos para interpretar a volatilização nos casos 

em que ocorre alteração na composição do fundido nao s3o 

aplicâveis ao sistema borato-sõdico. Sugere-se que tal facto deve 

estar relacionado com a natureza qufmica dos fundidos e com as 

propriedades ffsico-qufmicas dos mesmos. 
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SIMBOLOS USADOS B TBRMINOLOGIA 

Apresentam-se, a seguir, os principais símbolos adaptados ao 

longo da presente exposição e a respectiva terminologia. Não se 

mencionam as variãveis que, 

pontualmente no texto.· 

por conveniência, são especificadas 
' 

C, concentração, mole cm··- 3 , 

D, coeficiente de difusão no fundido, L2 t- 1 • 

E.,.c.._.,energia de activaç8'.o l')lparente de volatilização, M L 2 t~·2 

H, constante de Henry, adim. 

hc, altura do cadinho, L. 

h~, espessura de fundido, L. 

hp1, altura de parede livre acima da superficie do fundido, L. 

Mt., perda em peso por unidade de área no tempo t, M L-· 2 • 

M, peso molecular, M moie- 1 • 

p, pressão parcial, M L- 1 t- 2 • 

R, radical de R~. 

Re, número?ª Reynolds <fvL/µ>, adim. 

R,.., razão molar Na20/B20,10, adim. 

Se, nümero de Schmidt C~/D), adim. 

Sh, nümero de Sherwood CaL/D), adim. 

T, temperatura, T. 

t, tempo, t. 

v, velocidade, L t-•:1., 



Alfabeto grego 

a, constante cinética, L t ·-·1, 

ô, espessura da camada limite de difusão no 

ô QI espessura da camada limite de difus8'.o no 

6 ht espessura da camada limite hidrodin&mica, 

l'lH, calor de vaporização, M L2 t·-- 2 mo1e- 1 • 

v, viscosidade cinemática, L.2 t -- ,. . 

JJ, viscosidade dinâmica, M L--•1 t _ .. ,. _ 

f, massa especifica, M L--~. 

~ significa tlirectamente proporcional, 

<g> refere-se ao estado gasoso, 

<l> refere-se ao estado l!quido. 

fundido, L. 

gas, L. 

L. 

Todas as grandezas físicas mencionadas ao longo do texto são 

expressas em unidades do Sistema Internacional com os respectivos 

mültiplos e submtH tiplos, â excepção da pressao que é 

referida em atm. 

Principais operações matemáticas 

aylâx = derivada parcial de 1ª ordem de y = f(x> em ordem a x 

Õ'""y/Ôx~ = derivada parcial de 2ê ordem de y = f<x> em ordem a x 

dy/dx = derivada total de 1ª ordem de y = f(x) em ordem a x 

erf (x) = função erro de x = 2/1t 1 ,,..:2 Jxe·-,.,.:z dx 
o 

erfc(x) = função erro complementar de x = 1-erf(x) 

exp = eM = fun9So exponencial de x 

log<x> = logaritmo de x na base 10 

ln<x> = logaritmo de x na base e. 
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Cap, I 
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CAPITULO I ~ OBJBCTIVO DO TRABALHO. 

Na manufactura de um vidro a fusão constitui, seguramente, 

a etapa de maior importância, visto ocorrerem durante ela as 

alteraçaes fisico-quimicas mais significativas do processo total 

de fabrico. Tais alterações iniciam-se aquando da introduçao das 

matérias-primas no forno e estão fundamentalmente associadas 

às reacções químicas que ocorrem na passagem ao estado 1:1'.qnjdo 

dos constituintes da carga e à perda de componentes volâteis, 

não sõ das matérias-primas, mas também e sobretudo, do fundido. 

Em consequência do processo de volatilização preferencial de 

certos componentes do vidro, tais como Na:z(J, K:zO, B:zO~, PbO e 

outros, a composição do vidro final raramente coincide com a 

composição pré-estabelecida no câlculo da fornada. 

A necessidade de melb.wr compreendei- ,_, · processo de 

volatilização prende-se essencialmente com os seguintes aspectos: 

<a> Exigências de qualidade do produto final. 

A perda de componentes voláteis do fundido pode produzir 

1nomogene1dades no vidro, que afectam importantes propriedades, 

tais como a densidade, a viscosidade, o índice de refracção, 

etc, e originam o aparecimento de defeitos no produto acabado. 

Quando se pretende um vidro com composição rigorosa, como 

por exemplo o vidro õptico, necessita-se, muitas vezes, de 

adicionar quantidades extra de matérjas-priJD.l'\s, o qne exige, à 

partida, um conhecimento mais ou menos preciso do processo de 

volatilização. 

<b> Tecnologia do fabrico. 

A destruição dos refractãrios da superestutura do forno e 

dos regeneradores est4, normalmente, associada à perda de 

l 



Cap. I 

componentes corrosivos, tais como Na;:z(), K:z(J ou B:z(J~. 

Cc> Aspectos ambientais. 

o controle da poluição atmosférica provocada por 

componentes como o Na 2 0, o BzO~ ou o PbO, s6 pode evidentemente 

fazer-se mediante o conhecimento da magnitude das respectlvae 

perdas. 

O PRBSBBTB TRABALHO 
, 
E conhecida a grande importância prática dos vidros de 

borosilicato de sõdio, relacionada sobretudo com as suas 

caracter!sticas de baixa expansão térmica e de boa durabilidade 

qu!mica," o que justifica as suas vastas aplicações laboratoriais, 

farmacêuticas e domésticas. 

Uma das maiores dificuldades com que se depara no fabrico 

doe vidros de borosilicato de sõdio é a forma9ão ~e uma camada 

rica em s!lica sobre a superf!cie do fundido, provocada pelas 

elevadas perdas por volatilização a alta!!S temperaturas. Em 

consequência deste processo aconselha-se, muitas vezes, a 

cobertura da superf!cie do fundido com placas de quartzo, por 

forma a minimizar o efeito das perdas. 

Durante a volatilização da maioria das composiçaes de 

aplicação industrial perde-se essencialmente um õxido, em geral 

alcalino. Contudo, doe fundidos de boroeilicato de sõdio além 

dos alcalinos evapora-se também B20 3 , comportando-se a sfJjca 

como não-vol4t11 às temperaturas habituais de trabalho. 

Estas indicações justificam a investigaçl!lo sobre a 

volatilização dos fundidos no sistema Na20-Bz□~. a qual se tem 

revelado bastante complexa. Acrescente-se que a prõpria estrutura 

dos vidros de baratos e de borosilicatos alcalinos é, por si sõ, 

2 



exemplo de complexidade, 

Cap. 1 

justificando o recurso a controversas 

teorias, nomeadamente a da "anomalia do boro". 

Para o estudo da volatilização importa possuir, à partida, 

informações relativas ãs alterações verificadas, não sõ no 

fundido, como também no 

normalmente recolhidas a 

material 

partir 

evaporado, 

de ensaios 

as 

de 

quais são 

equil1brio. 

Paralelamente, interessa também conhecer-se a velocidade a que 

ocorrem tais alterações, isto é, a cinética da volatilização. 

Neste caso o objectivo final ê a redução do processo global a um 

conjunto de parâmetros controláveis, se possível traduzíveis na 

forma de equações mate:mâticas de maneira a facilitar a 

optimização das condições pr&ticas. 

Na volatilização da maioria dos fundidos industriais a 

variação da :~::.'.:!cidade de perdas provocada por al tera.9ões locais 

na composição do fundido adapta-se razoavelmente a um modelo de 

controle misto por difusão no fundido e reacçao na interface, em 

intervalos de tempo relativamente extensos. Contudo. a aplicação 

do modelo de difusão+reacçao aos resultados disponiveis de 

volatilização no sistema Na;zO-B:zO~ revelou-se questionável por 

vários aspectos, principalmente pelo facto de os fundidos borato

sõdicos apresentarem uma elevada fluidez a temperaturas elevadas, 

o que põe em dQvida a validade dos pressupostos assumidos nesse 

modelo. 

Estas questões foram primeiramente levantadas com base nos 

resultados de Lawton <1942>, infelizmente não publicados, mas 

posteriormente analisados por Cable <1978). A abordagem efectuada 

por Cable (1978> veio alertar para a necessidade de se estudar 

com ma.is profundidade a volatilização nos sistemas alcalino-

3 



Cap. I 

baratos, alargando o estudo para além do fundido e introduzindo 

novos parâmetros, relacionados em particular com o transporte 

na fase gasosa. 

Na presente investigação, efectuada sobre o sjstema 

Na::..-O-B:;,CJ 3 , foram focados alguns destes aspectos. Contudo, o 

exi.ge aprofundamento de certas questões 

preciso de parâmetros consideradas 

coeficientes de difusão no fundido e 

vapor das espécies evaporadas, calores 

insuficiência 'de dados relativos a 

um conhec:I menta ma j s 

sobretudo, a 1:imitaçaes nas técnicas 

vaportzado usadas até à data. 

fundamentais, tais como 

na atmosfera, pressões de 

de vaporização, etc. A 

estes parâmetros deve-se, 

de análise do materja] 

4 
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CAPITULO II - CARACTBRIZÃCAO OOS FUNDIDOS DO SISTBMA Na:iQ-B::zO~. 

CONSTITUIÇÃO DO VAPOR BM SISTBMAS CONTBNDO Na:iQ 

1. Introdug!o 

Uma abordagem correcta de um processo de volatilização deve 

sempre basear-se no melhor conhecimento possível do equilíbrio 

qu1mico, isto é, na informação sobre a respectiva termodinamica. 

O estudo do equilíbrio químico a temperaturas elevadas revelou-se 

bastante dif1cíl e muito mais complexo do que inicialmente se 

pensava, principalmente porque é necessário conhecer-se com 

precisão a natureza nao sõ dos fundidos, como também das 

espécies presentes no vapor. 

A caracterização do estado fundido tem por base a respectiva 

estrutura, vulgarmente deduzida a partir da rede cristalina 

equivalente. Sobretudo no que se refere à classe de liqu1dos 

designados por fundidos iõnicos 

muito limitadas. 

as informações d1spon1ve1s sao 

Relativamente â natureza das espéc1es no vapor a 1de1a de 

que a temperaturas elevadas as mesmas eram necessar1.amente 

simples foi posta progressivamente de parte, à medida que novas 

técnicas de identificação foram sendo desenvolvidas. Contudo, e 

apesar do avanço nessas técnicas, nomeadamente na de 

espectrometria de massa, o que tem permit:ldo a detecção de cada 

vez maia espécies no vapor, nem sempre os ensaios planeados com 

vista a assegurar o equil1brio entre o fundido e o vapor são 

isentos de dificuldades experimentais. 

importante a interpretação cuidadosa 

Afigura-se cada vez mais 

e a comparaç8'.o dos 

resultados obtidos pelos vários métodos, não só de identificaçao 

5 



das espécies no vapor, 

Cap. II 

mas sobretudo de medida de pressões de 

vapor, onde os erros experimentais se têm revelado com maior 

incidência. 

2. Natureza dos fundidos 

2.1. AnAlise genérica 

Misturas binârias como os silicatos, germanatos, aluminatos, 

fosfatos ou baratos metâlicos, formam um grupo de misturas 

11quidas a temperaturas elevadas, incluidas, sob o ponto de vista 

·estrutural, no· grupo dos sais fundidos inorgânicos. Estes, por 

sua vez, fazem parte de um grupo mais extenso, que é o dos 

fundidos iõnicos. 

O tipo maia simples de fundido iónico é aquele em que os 

respectivoa elementos unitârios são .§tomos simples, estando, cada 

qual, carregado positiva ou neg~~~7Ymente e dispondo-se de tal 

forma que aniões e catiões estao, individualmente, rodeados por 

iões de sinal oposto. Um exemplo tipice de sal ao qual se pode 

aplicar a fõrmula x•y

quer no estado liquido, 

iõnica. 

é o NaCl, onde, quer no estado sólido, 

a ligação Na•c1- é predominantemente 

A ideia de uma estrutura de fundido onde catiões e aniões 

ocupam, em relação uns aos outros, posições perfeitamente 

aleatórias não ê exactamente correcta. Ex:l.ste sempre a tendência 

para que determinadas espécies iõnicas se associem 

preferencialmente no líquido, interactuando entre si. A 

interacção entre os iões no fundido pode ocorrer por meio de 

forças electrostàticas <simples interacção "coulombiana" ou 

polarização de um iao, quando rodeado 

sinal oposto) ou por forças fracas 

por diferentes iões de 

de Van der Walls <não 
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polares). A interacção por meio de forças covalentes parece ser 

pouco importante no estado 

ou 

liquido, 

LiCl) 

mas, em algumas misturas 

binárias simples 

polarização pode 

<KCl 

ligar fortemente 

uma considerável energja de 

as camadas electr6nicas de 

ambos os iões, tal como sucede nas ligações classificadas como 

covalentes <Lumsden, 1966). 

Sendo os fundidos iónicos cons:lderados como quase 

cristalinos, a sua estrutura pode basear-se na respectiva rede 

cristalina expandida, introduzindo depois vãrios t:lpos de 

desordens posicionais. Este modelo foi confirmado para 

halogenetos dos grupos I e II através de técnicas de raios X 

<Ubbelohde, 1978). Verificou-se também que, entre 847 e 1027 CC 

(acima do ponto de fusão) os espectros de I.V. dos sais tipices 

NaCl, KBr e LiF são muito idênticos aos dos respectivos cristais 

<Barker, 1972, Ubbelohde, 1978). 

A caracteristica peculiar dos fundidos dos sistemas binãrios 

de silicatos, germanatos, aluminatos, fosfatos ou baratos 

metálicos reside no facto de os mesmos serem constituidos por 

redes tridimensionais <no estado liquido) em gamas relativamente 

extensas de composição. A partir de determinados valores de 

fracção molar de óxido metálico a rede rompe-se progressivamente 

em fragmentos de vários tamanhos até ao colapso completo da 

estrutura tridimensional. Nesta altura as misturas liquidas 

comportar-se-ão como sais fundidos normais, nomeadamente como 

electrõlitos <Itoh et al, 1976, 1984). 

As interessantes caracteristicas dos fundidos iónicos atrás 

referidas conduziram à controversa afirmação feita por alguns 

investigadores soviéticos <Solomin, 1958, Tatevosyan et al, 

1966) de que, à semelhança do que se verifica nos vidros 
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também nos respectivos fundidos existem compostos de 

composição qu1mica definida, nomeadamente do tipo sal. 

Baseado neste principio Solomin (1958> tentou relacionar a 

estrutura e o comportamento dos fundidos com o respectivo 

diagrama de fasee sõlido-liquido. Segundo o autor, a forma da 

linha ou da superf1cie "liquidus" num diagrama de fases poderia 

ser usada para avaliar, não sõ a presença de compostos quimices 

do tipo sal, como também a sua estabilidade relativa no fundido. 

Um máximo agudo indicaria estabilidade relativamente elevada de 

um composto no fundido, entendendo-se por estabilidade de um 

composto a propriedade de o mesmo não se dissociar a determinada 

temperatura; um máximo esbatido seria sinónimo de estabilidade 

relativamente baixa e, finalmente, a ausência de máximo indicaria 

a ocorrência de decomposição. O suporte para esta ideia foi 

encontrado por Solomin < 1958> no fact-c - de certas composições de 

baratos alcalinos apresentarem uma constância nas razões 

estequiomêtricas dos respectivos õxidos constituintes, não sõ n~ 

fusão, como também na evaporação. 

2.2. Baratos alcalinos 

São conhecidas da literatura as inümeras propostas 

estruturais relativamente aos vidros binãrios alcalino-baratos. A 

complexidade revelada nos estudos sobre a estrutura destes vidros 

justificou o aparecimento de variadas versões explicativas, 

nomeadamente a da chama.da "anomalia do boro", a qual se manifesta 

através da ocorrência de extremos em vãrias propriedades f1sicas, 

tais como a massa espec1fica, a viscosidade ou o coeficiente de 

expansão térmica. Ainda que as técnicas experimentais de que 

actualmente se dispõe permitam a identificaçao dos principais 
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grupos estruturais na rede dos baratos, a forma como esses grupos 

se alteram ou rearranjam por variação na composição global não 

estâ ainda definitivamente compreendida. 

Os trabalhos levados a cabo mais recentemente, a maioria dos 

quais baseados em estudos por RMN, demonstraram que os grupos 

presentes nos vidros r!gidos são os que existem nos cristais de 

composição química correspondente <Konijnendijk e Stevels, 1975, 

1976, Golubkov et al, 1978, Jellison e Bray, 1978a e b, Bray et 

al, 1980, Pesina et al, 1981, Richards e Bergeron, 1985). Por sua 

vez, os grupos encontrados nos vidros r1gidos estão 

representados nos respectivos fundidos fundamentalmente 

<Riebling, 1967, Titov et al, 1981>. A diferença principal entre 
. -

as estruturas dos vidros r1gidos e dos fundidos reside nas 

quantidades relativas dos vãrios grupos estruturais, as quais 

parecem aepender eru grande parte da temperatura <Adams e Quan, 

1966, Shakhmatkin e Shul~ts, 1982>. 

Os estudos ·sobre a natureza dos fundidos borato-sõdicos têm 

sido feitos, não só através de ensaios de equ111brio, como também 

a partir de ensaios cinéticas de volatilização. As informações 

que cada tipo de ensaio pode fornecer são evidentemente 

diferentes, embora complementares. A caracterização dos processos 

cinéticas de volatilização, quer à escala laboratorial, quer à 

escala industrial, sõ pode fazer-se baseada em dados de 

equil1brio, cuja obtenção nem sempre se revela fãcil. 

Atravéa dos ensaios de equil1brio podem determinar-se 

funções termodinâmicas, tais como energias livres molares, 

entalpias e entropias de mistura <Itoh et al, 1976, 1984>. A 

avaliação dessas funções levou a que se considerasse a existência 

de componentes associados, interactuando entre si, em fundidos 
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binários de baratos, concordantemente com a sua classificação em 

sais fundidos <Shul'ts e Stolyarov, 1978, Shakmatkin e ShulJts, 

1978, Shul'ts et al, 1979, ShulJts et al, 1980, Shakmatkin e 

ShulJts, 1982>. No caso particular do sistema Na:z()-B:z()::, Shul'ts 

e seus colaboradores admitiram que, na gama de O a 50% molar de 

Na2O os compostos mais prováveis no estado liquido seriam 

Na:z(): B:z()3, Na:z(): 2B:z() 3 , Na:z(): 3B:z()::, e Na;z(): 4B:z()::,. 

Os sais fundidos, por serem electrõlitos, são considerados, 

sob o ponto de.vista termodinâmico, como soluções não ideais com 

desvios negativos à lei de Raoult, atribuidos ã formação de 

composto~ do tipo barato nos fundidos. 

A não idealidade de alguns fundidos foi :f nicialmente 

prevista por Kolykov (1958) a partir de medidas directas de 

perdas por volatilização. Para o efeito, admite-se que a 

velocidade de evaporação de um fundido ê proporcional à press8:o 

de vapor 

<Kolykov, 

do constituinte 

1958, Oldfield 

que volatiliza preferencialmente 

e Wright, 1962, Shinbo, 1966). 

Comparando as relações entre 

fundidos e a composição 

as velocidades de volatilizaçao de 

e entre a pressão de vapor e a 

voláteis <Fig. II-1>, Kolykov (1958) concentração de soluções 

concluiu que, os fundidos Na:z()-B:z0 3 , na gama de O a 60% molar de 

Na:z() a 1200 ""'C, se comportavam como soluçaes não ideais com 

desvios negativos à lei de Raoult. Contudo, os estudos de 

volatilização conduzidos por Tamura et al <1958) relativamente 

ao mesmo sistema não confirmam que a não idealidade negativa se 

estenda até 60% molar de Na;z(), dando conta da existência de um 

máximo na velocidade de perdas a cerca de 45¾ molar de Na 2 O, 

diminuindo depois até 50% <Fig. II-2). 
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Pig. II-1 Comparação entre uma curva de volatilizaçao e diferentes curvas 
de pressão de vapor de soluções vol6teis. 
<A> Variação da velocidade de volatilizaç!o com a composiç!o de fundidos 
la:z()-B:z() 3 , segundo Kolykov (1958). 
<B> Tipos de curvas de pressão de vapor de soluções: 4 - soluç!o obedecendo' 
à lei de Raoult; 1, 2, 3 - soluções com desvios positivos da lei de Raoult; 
e, e, 7 - soluções com desvios negativos da lei de Raoult.<Extraido de 
Kolykov, 1958). 
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Fig. 11-2 Variação da velocidade de volatilizaç!o com a composição de 
fundidos do sistema la2')-B::JJ 3 , segundo Tamura et al (1958). 
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A previsSo da natureza do~ fundidos a partir das curvas de 

volatilização nao obstante poder fornecer indicações sobre o 

comportamento dos componentes do vidro no estado fundido, tem no 

entanto um carácter meramente qualitativo. 

O afastamento da idealidade dos fundidos borato-sõdicos 

também pode verificar-se a partir dos resultados sobre volumes 

molares obtidos por Riebling (1967) <Fig. II-3>. Para os volumes 

ideais dos dois componentes puros a 1100 e 1300 °C Rieblfng 

(1967) citou os valores de, respectivamente 46,02 e 46,56 cm 3 

mole- 1 para o B:z() 3 e 32,6 e 32,9 cm3 mo1e- 1 para o Na:z(). As 

linhas a traço interrompido na figura foram construidas a partir 

destes v~lores e representam os volumes molares correspondentes a 

fundidos ideais. Como se torna evidente todos os fundidos 

possuem volumes molares inferiores aos de uma solução ideal, 
, 

Contudo, relativamente ao metabor·ato de sõdio a diferença para os 

valores ideais é bastante inferior à que se verifica para as 

outras composições. 

As sugestões de carácter empirico, atrás referidas, foram 

posteriormente confirmadas por vários autores através de ensaios 

de equilibrio <Shul-ts e Stolyarov, 1978, Shakmatkin e Shul-ts, 

1978, 1979, Shul-ts et al, 1980, Shakmatkin e 

Shul -ts, 1982>. 

componentes do 

Representam-se na Fig. II-4 as actividades dos 

a 1000 oe, segundo 

Shakmatkin e Shul-ts (1978). 

No sistema Na20-B:z() 3 e também no Li:z()-B:z() 3 até 50% molar de 

R2') (onde R designa o metal alcalino) verificaram-se, contudo, 

pequenos desvios positivos na gama de O a 10% molar de R2 0, tanto 

mais pronunciados quanto mais elevada a temperatura <Shul-ts et 

al, 1979, Shakmatkin e Shul-ts, 1982). Estes desvios traduzem-se 
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Fig .. I I-3 Relação entre a composição e os volumes molares de fundidos 
la;i()-B;i:0 3 , segundo Riebling (1967). As linhas a traço interrompido 
representam os volumes molares correspondentes a soluções ideais. 
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Fig. II-4 Actividades de B:a() 3 e NaB02 em fundidos do sistema 2NaBO 2 -B:z()3 a 
1000 CC, segundo Shakmatkin e Shul'ts (1978). 
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numa tendência para a separa9ão de líquidos, de acordo com as 

conclusões de Shaw e Ulhmann (1968>, Bogdanov et al <1978), 

Golubkov et al (1978> e de Titov et al (1981). 

3. Conetitui9!0 do vapor sobre fundidos contendo Na2O e B2Q3~ 

em atmcafera inerte. 

Reveste-se da maior importância o conhecimento correcto das 

espécies presentes no vapor, pois dele dependem os valores de 

pressão de vapor calculados através da maioria dos métodos para 

estudar o equilíbrio. O estudo do equilíbrio inclui, por esse 

motivo, técnicas não sõ de determinação de pressões de vapor, 

como também de identificação de espécies gasosas. sao estas 

informações que, associados a medidas directas de volatilizaç5o, 

vão permitir a compreensão das reacções que ocorrem a 

temperaturas elevadas. 

3.1. Vapor •obre B,,aQ,3 fundido 

O B:::z() 3 é um dos õxidos formadores de vidro essencial na 

indústria vidreira. As suas propriedades físicas dependem do 

conteúdo de água residual, o qual é função das condições 

existentes durante a fusão <Bruckner, 1964 >. Segundo Hlavac et 

al (1984) a temperatura de transformação situa-se na gama de 287-

240 oC para teores em âgua entre, respectivamente O e 0,28%, e 

a temperatura à qual a viscosidade é 10 4 poise <~ponto de 

trabalho> aumenta de 537 para 550 oC à medida que o conteúdo de 

água se reduz desde 0,248 para 0,025% <Rawson, 1967). 

A temperatura de fusão do anidrido bórico cristalino mais 

frequentemente referida é de 450 oC (Hildenbrand et al, 1963, 

Tabelas de JANAF, 1971, Hlavac et al, 1984) e o ponto de ebulição 
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varia entre 2200 e 2250 oC, segundo Hlavac et al <1984). 

A vaporização do BzO3, considerado anidro, para uma 

atmosfera supostamente inerte e seca foi estudada por vários 

investigadores, dispondo-se por isso de numerosos dados de 

pressão de vapor, infelizmente bastante dispares. Recentemente, 

Hlavac et al <1984> apresentaram uma extensa revisão 

bibliográfica sobre a vaporização do B2 O3 , conjuntamente com os 

resultados prõprios. 

figuram na Tabela 

Algumas das fontes citadas por aquele autor 

II-1, onde se resumem cronologicamente as 

relevantes quanto à vaporização do B:z() 3 numa informações 

atmosfera inerte e seca. 

As pressões de vapor foram calculadas mediante o suposto 

conhecimento das espécies no vapor. O anidrido bõrico vaporiza 

apreciavelmente a partir de 1000 oC <Soulen et al, 1955), sendo 

os mecanismos mais prováveis: 

B::aC) 3 <l> = B::aC)3(g) 

X B2')3(l) = <Bz03)M(g) 

B::aCJ3(l) = 2 BO<g> + 1/2 Oz<g> 

Vários autores <Speiser et al, 1950, Soulen et al, 1955, 

Inghram et al, 1956, Nesmeyanov e Firsova, 1960, Buchler e 

Berkowitz-Mattuck, 1963a) indicaram o monõmero B:z,0 3 <g> como~ 

espécie predominante no vapor resultante da evaporação do 

B::z□ ~<l>, enquanto que Fajans e Barbar <1952) admitiram também a 

existência de B4Os, Segundo Speiser et al <1950) a ocorrência da 

espécie BO sõ pode ter lugar a temperaturas da ordem dos 3700 C::C. 

A temperaturas inferiores a 1500 CC a dissociaçao de Bz0 3 ou de 

B40s em 02 e BO nao é prov6vel <Speiser et al, 1950) ou é muito 

pouco extensa <Nesmeyanov e Firsova, 1960). Admitiu-se portanto 

que o monõmero B::aCJ3(g) seria a espécie em equil1brio com Bz03 <1>. 
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Tabela II-1 - Resumo cronolõgico das informações mais importantes sobre a 
vaporização do B:z()3 em atmosfera inerte, segundo v6rias fontes 
bibliogr4ficas. 

Fonte 

Cole e 
Taylor 
(1935) 

Speiser 
et al 
(1950) 

Soulen 
et al 
(1955) 

Scheer 
<1957) 

White 
et al 
{1960a) 

?lesmeyanov 
e Firsova 
(1960) 

Temp 
< C:C> 

1200-1400 

1027-1377 

1294--1535 

1141-1348 

1136-1.337 

1026-1242 

Hildenbrand 1137-1317 
et al 
(1963) 

Buchler e 
Berkowitz
-)l{attuck 
(1963) 

Adams e 
Quan 
(1966) 

Greene e 
Kargrave 
(1966) 

Tabelas 
JANAF 
(1971) 

940-1150 

1440-1554 

1673-2146 

827-1427 

Método 

Transpiração 

Efusão 
<Knudsen> 

Transpiração 
(fluxo e 
efusão> 

Efusão 

Efusão 
<Knudsen> 

Efusão 
<Knudsen> 

Efusão 

Efusão 

Transpiração 

274 

325±8 

241 

364 

318±15 

325 

390 

392±13 

366 
<cale.> 

Transpiração 336±10 

390 
<cale.> 

Origem das amostras de 82')3 

B:;J):3 desidratado em chama 
de 02 a T>1500C:C 

H:~O:3 desidratado a 400 .C:C 
<vá.rias horas> ; 
posteriormente aquecido 
a 900C:C sob v6cuo Cl h> 

B:z()3 aquecido até 1000 CC; 
mantido a 1000 cc durante 
mais de 1 hora 

H::.,J3O:3 desidratado a 500 "'C; 
redesidratado a 950 CC no 
aparelho de medida até um 
vácuo de 10-& mm Hg 

H~O3 desidratado a 1000 CC; 
posteriormentc.tr~tado em 
vá.cuo, de 800 a 1100 CC, 
até PH.zo <10- 4 mm Hg 

H::.,J3O3 aquecido a 900 CC sob 
vãcuo 

B:z()3 desidratado a 1100 CC 
sob vãcuo (vá.rias horas> 

B:z():3 anidro aquecido sob 
vácuo <8 horas> 

H::.,J3O:3 desidratado; 
posteriormente tratado sob 
vácuo 
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Tabela 11-1 (continuação> 

Fonte 

Shakmatkin 
e Sbul"ts 
(1978) 

Hlavac 
et al 
(1984) 

Temp 
( C:Ç) 

1117-1217 

1000-1400 

10·2 

10·3 

E ,o·" .... 
111 -.. 
o 

N 

al -5 
Q. 10 

1 
2 
:a 

,õº 4 

' ' 1· 

8 

10·1 • 
10 

5,0 

Método 

Efusão 
<Knudsen) 

Transpiração 

3 

8 

Cola • Ta)do, 1 u:i,l 
Spaiur ti ai 111100 1 
So1.1len II ai l111ul 
Sohu, 111101 
w"hlu ., ai l 11110 l 
Numt)'aAOII a fl11ova 

380±8 

205<A> 

215 (B) 

l111101 
HlldeAbnAd ., ai lunl 
Adam,• Q1.11A 1111111 
Graena •·Matgrav• lnul 
ShakmatklA • Sh1.1I ·u 1111181 
Hlavao 11 ai, Mhodo A lnul 
Hlavao •I ai, MUodo 8 119141 

5,5 6,0 6,5 7,0 

· 1 O 4 
/ 1 ( K -, ) 
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Origem das amostras de B2')3 

<A> H::..BO3 desidratado; 
posteriormente tratado a 
1400 C:Ç <1 h>, moido e 
reaquecido à temperatura do 
ensaio <50 a 60 h> 
<B> H::..BCh desidratado a 
1100 C:Ç sob vácuo 

CI 

7,5 e.o 

Fig. 11-5 Relação entre a temperatura e as pressões de vapor de B2') 3 , 

segundo vários autores. Na gama de temperaturas referenciada os valores de 
p B:z()3 calculados com base nas Tabelas termodin!micas de JANAF <1971> 
dispõem-se, aproximadamente, sobre a linha 7. 
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Refira-se que Scheer (1957) obteve para o vapor sobre B:z,O~<l> 

um peso molecular médio de 62±9, o que é relativamente próximo do 

peso molecular calculado para B2 0~, 69,6 g mole- 1 • 

Analisando os resultados de pressão de vapor na Fig. II-5, 

são evidentes as diferenças consideráveis, não só nos seus 

valores referenciados, 

vaporização. 

como também nos calores latentes de 

Vários factores poderão apontar-se para explicar as 

discrepâncias observadas. 

autores utilizaram, não 

Note-se, por 

só técnicas 

exemplo, que os diversos 

diferentes, como também 

métodos de preparação de amostras diversos. Mesmo utilizando a 

mesma técnica, o tipo de montagem experimental pode ter bastante 

importância. Soulen et al (1955), por exemplo, efectuaram ensaios 

pele, 11.k:todo de transpiração, e usaram uma montagem com um tubo de 

porcelana, que operou desprotegido ou envolvido por uma folha de 

platina. No primeiro caso obtiveram valores de pressão de vapor 

semelhantes aos de Cole e Taylor (1935) e no segundo caso, com 

protecção do tubo com platina, os resultados foram inferiores aos 

primeiros e semelhantes aos de Speiser et al (1950). 

Um outro factor a ter em conta nestes resultados é o facto 

de nos trabalhos mais antigos, como o de Speiser et al (1950), 

aparentemente a célula de Knudsen ser retirada intermitentemente 

do vácuo para pesagem, expondo-se deste modo as amostras à 

água atmosférica <Hildenbrand et al, 1963). Como adiante será 

analizado em pormenor é provável que a influência da água se 

traduza na formação de compostos do tipo HB0 2 e H~BO::,, que 

possuem pressões de vapor muito mais elevadas que o B2 0~, 

tornando-o fortemente volátil. 
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Em face do que foi exposto crê-se que a disparidade entre 

os resultados obtidos pelos vários autores esteja relacionada, 

não sõ com o método utilizado, mas também, por um lado à 

desidratação imperfeita das amostras e, 

do vapor de água na atmosfera do 

por outro lado ao efeito 

forno. O último tem uma 

importância particular quando se usa o método de transpiração 

<Hlavac et al, 1984>, se a corrente de gás inerte fôr 

inadequadamente seca <Nesmeyanov e Firsova, 1960>. 

3.2. Vapor sobre fundidos do sistema Na2º-B2º.~ 

Embora grande parte da informação necess~ria para 

compreender o comportamento dos baratos alcalinos a temperaturas 

elevadas possa ser obtida a partir de medidas de pressão de 

vapor, as caracter1sticas desses produtos, nomeadamente a sua 

natureza higroscõpica, tornam dif1~1~ ~ obtenção de dados com a 

precisão que seria de desejar. 

A influência do conteúdo de Agua nas propriedades f1sicas 

doe vidros borato-sõdicos com composições até 38% molar de Na 2 0 

foi detalhadamente estudada por Franz <1978>, tendo o autor 

sugerido que, de um modo geral, a massa espec1fica e o 1ndice de 

refracção aumentam com o teor em âgua, ao passo que a temperatura 

de transformação diminui. Kaiura e Toguri (1976) e Matusita et al 

(1980) verificaram por sua vez que, a presença de vapor de Agua 

em fundidos borato-sõdicos produz abaixamento da viscosidade. 

Os estudos sistemáticos sobre a pressão de vapor dos baratos 

alcalinos são em número muito reduzido e a rara literatura 

publicada incide sobretudo em composições do tipo metaborato, 

RB0 2 • As espécies em equilíbrio no vapor sobre os fundidos de 

baratos alcalinos encontram-se actualmente mais ou menos bem 
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identificadas. Contudo, as espécies mais prováveis sob o ponto de 

vista termodinâmico poderão não figurar como predominantes em 

ensaios relativos à cinética dos processos. 

3.2.1. Ensaios de equilíbrio 

Os estudos por espectrometria de massa e de I.V. efectuados 

por Buchler e Berkowitz-Mattuck (1963a) e por Buchler e Marram 

(1963b) à temperatura de 797 ºC (cerca de 170 oC abaixo do ponto 

de fusão, segundo as Tabelas de JANAF, 1971> revelaram que 1 no 

vapor em eqúil1brio com o metaborato de sôdio existe 

predominantemente o monômero NaBO2, algum dímero, Na2<BO2>2 e uma 

peque!'-ª quantidade do tr1mero, Na3(BO2> ::,, 

Shul~ts et al (1979, 1980) estudaram a constituição do vapor 

em equilibrio com fundidos na gama de O a 50% molar de Na:.z(J, a 

temperaturas variando entre 975 e 1100 oC, recorrendo igual~ente 

à análise dos respectivos espectros de massa: Os autores <Shul~ts 

et al, 1979) detectaram que
1
sobre os fundidos borato-sódicos a 

975 oC predominava a espécie NaBO2 e algum Na2<BO2>2, sendo a 

pressão de vapor do B2O 3 inferior a 1,32 x 10-e atm. Após 

evaporação completa do NaBO2 a 975 oC e elevaçao da temperatura 

até 1210 oC apenas se detectaram no vapor moléculas de B2O,.,. A 

1100 °C identificaram-se moléculas de NaBO2 e de B2O::?1 e uma 

pequena quantidade Estes resultados sao no 

essencial concordantes com as sugestões de Heide et al <1986). 

Segundo estes autores o aquecimento de .i;nisturas H~O::,+Na:zCO':?I 

deve dar origem a NaBO2 a temperaturas superiores a 800 

B;a0 3 a temperaturas superiores a 1000 °C. 

-=-e e a 

Na Tabela II-2 são referidas cronologicamente as 
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informações mais importantes recolhidas dos estudos sobre a 

vaporização do metaborato de sódio, sendo representados na Fig. 

II-6 os dados disponíveis de pressões de vapor do NaB0 2 em 

equilíbrio com o respectivo 11quido puro. Indica-se também a 

dependência da pressão de NaB02 da temperatura, calculada com 

base nas Tabelas termodinâmicas de JANAF (1971). 

\ 

A semelhança do que se verificou com o B2 0=:!1, também em 

relação ao metaborato de sódio é notória a dispartdade nos 

valores das pressões de vapor e do calor latente de vaporização. 

Essa discrepância deve ter alguma relação com o facto de os 

vapores corrosivos à base de soda e óxido de boro poderem reagir 

aprec1avelmente com os arredores do sistema experimental <Dietzel 

e Merker, 1957, Riebl ing, 1967, Cable e Fernandes, 1987), 

mascarando os verdadeiros resultados. Pelo mesmo motivo as 

determinaçõ~o d~ pressões de vapor baseadas em dados de perdas em 

peso, como os de Cole e Taylor (1935), podem, à partida, conduzir 

a conclusões erradas. 

Espécies semelhantes às identificadas no sistema Na 2 Q-B 2 0,:, 

foram também encontradas sobre fundidos de outros sistemas 

binários alcalino-baratos, nomeadamente o predomínio no vapor dos 

metaboratos na sua forma de monómero, tais como LiB0 2 <Buchler e 

Berkowitz-Mattuck, 1963a, Hildenbrand et al, 1963) ou RbB0 2 

<Adams e Quan, 1966). 

Alguns dos trabalhos referidos na Tabela II-2 serviram de 

base à elaboração das Tabelas termodinâmicas de JANAF <1971). 

Recorrendo a estes dados, é poss1vel traduzir os resultados 

obtidos experimentalmente na forma de reacções químicas. No caso 
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Tabela 11-2 - Resumo cronológico das informações mais importantes sobre a 
vaporização do metaborato de sódio em atmosfera inerte, segundo 
vãrias fontes bibliogrãficas. 

Ponte 

Cole e 
Taylor 
(1935) 

Kroger e 
Sorstrom 
(1965) 

Tabelas 
JAIAF 
(1971) 

Shul'ts 
et al 
(1979) 

Temp 
( oÇ) 

1150-1350 

837-1043 

827-1427 

975-1100 

Método 

Transpiração 

Efusão 
<Knudsen> 

Efusão 
<Knudsen) 

384* 

405** 

366* 
366** 

249 
<cale.> 

290 

Origem das amostras de meta
barato de sódio 

Metaborato desidratado em 
chama de 02 T>1400°C 

Fusão de borax + Na:;:() anidro 
a 1000 °C 

* Valor baseado no monõmero, NaB0 2 • 

** Valor baseado no d1mero, la 2 <BO:z> 2 • 

E .... 
• 
N 

o 
C0 

• z 
a. 

10·2 

1Õ
3 

10-◄ 

1Õ5 , Cole• Taylor 11011 
2 K••••• • Sorelrom 111,11 
:a Tahlu de JANAf l1tnl 
◄ Shul'le el ai 11t7tl 

1õ1 u...1....1..1....1...L..L..~~ ........................................................... ~ 
s,o s,tS 1,0 1,tS a.o 8,5 g,o 

10 4 /T (K-1
) 

Fig, II-6 Relação entre a temperatura e as pressões de vapor de NaB02, de 
acordo com v!rias fontes bibliográficas. 
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particular dos fundidos do sistema Na:z(J-B:z(J 3 vaporizando para 

uma. atmosfera seca, pode admitir-se que as espécies formadas 

provêm essencialmente das reac9ões químicas apresentadas na 

Tabela II-3. São também aí referidos os valores das respectivas 

constantes de equilibrio a vãrias temperaturas, calculados a 

partir das Tabelas de JANAF (1971). 

Tabela II-3 - Reacções de vaporização em fundidos Na 2 0-B 2 0~ 

<atmosfera inerte e seca) 

Reacção química 

(1) Na20<l>+B:z()3(1)=2NaB02<g> 
(2) NaB0 2 <l>=NaB02<g> 
<3> Na:z()(l)=2Na<g>+l/202<g> 
<4> B:z03(l)=B:z03(g) 

Constante de equilibrio 

1000 -=-e 

5,77x103 
2,2ox10-4 
4,94x10-10 

8,93x10-8 

1200 oC 

9,36xl04 
5,6ox10-J 
5,57x10-7 
1,32x10-s 

1400 oC 

6,7lx105 
5,74x10-2 
9,5ox10-s 
5, 61xlo-4 

Sob o ponto de vista termodinâmico, as reacções (1) e <2> 

são nitidamente as mais favorâveis. A ocorrência das reacções <3> 

e <4> competitivamente com as outras estarã, em principio, 

relacionada com a percentagem relativa de Na 2 0 e B:z() 3 no fundido. 

Cole e Taylor <1935) determinaram ainda, pelo método de 

transpiração, as pressões de vapor do diborato de sódio, 

entre 1150 e 1300 oe, pressupondo portanto a 

existência da espécie 1:2 no estado gasoso. Estes resultados 

parecem contudo questionãveis, pois que os próprios autores 

admitiram que o composto 1:2 se dissociava a todas as 

temperaturas estudadas. A hipótese de decomposi9ão do diborato de 

sõdio em NaBO2 e B2O 3 foi igualmente expressa por Oldfield e 

Wright (1962> e por Tatevosyan et al <1966) e concorda com as 

conclusões termodinâmicas de Shul~ts et al (1979, 1980). 
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3.2.2. Ensaios cinêticos 

Se a identificação das espécies gasosas no equilibrio é 

tarefa mais ou menos facilitada graças às técnicas de que 

actualmente se dispõe, não obstante as dificuldades em garantir 

que foi atingido o equilibrio, o estudo da composição do vapor 

resultante de um processo cinético de volatilização nao foi 

feito, até à data, recorrendo ao mesmo tipo de técnicas. Nestas 

situações opta-se, normalmente, pela determinação das perdas em 

peso devidas ao processo de evaporação. 

O maior inconveniente deste método deriva do facto de, em 

ensaios dinâmicos a constituição do material evaporado apenas 

poder c?nhecer-se em termos de composição média global. Esta é 

vulgar.mente determinada por análise qufmica aos vapores 

condensados <Solomin, 1958, Kolykov, 1958), embora alguns autores 

<Cole e Taylc~, 1935, Lawton, 1942, Tamura et al, 1958) a tenham 

estimado a partir da alteração na composição do fundido. O 

recurso à determinação das perdas em peso por volatilização, além 

de não permitir avaliar o tipo de espécies evaporadas, é também 

questionável enquanto pretendendo tirar conclusões relativamente 

ao vapor sobre os fundidos, por não se garantir que o material 

volatilizado seja contido no espaço confinado do sistema 

experimental. Este método poderá permitir avaliar, quando muito, 

a evolução na composição global do material evaporado, mas nffo é 

suficiente para garantir que, em cada instante, a composição 

determinada seja a que efectivamente existe sobre o fundido. Como 

se verá no capitulo respeitante a mecanismos de volatilização, os 

ensaios cinéticas pressupõem a influência de inúmeros par8metros, 

tais como a temperatura do ensaio e factores inerentes ao próprio 

sistema experimental (condições de convecção no fundido e/ou na 
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atmosfera), ao passo que o equilibrio é apenas condicionado pela 

temperatura. Desta forma, a aplicação correcta do método por 

medidas directas de volatilização exigiria a definição precisa 

das condições experimentais existentes no decorrer do processo, o 

que constitui, naturalmente, a maior dificuldade prática. Esta 

questão é de tal maneira pertinente que, mesmo nos casos em que 

as técnicas utilizadas por vários laborat6rios são idêntiqas, 

sendo portanto as condições de operação supostamente semelhantes, 

verificam-se disparidades nos resultados obtidos <Murai et al, 

1980, Kirkbride, 1979). 

Apesar dos inconvenientes referidos 

perdas .em peso é 

volatilização. 

o método mais comum 

a determinação das 

nos estudos de 

Estimativa da composição do material evaporado por medidas 

directas de volatilização 

(a) Efeito da temperatura 

Tal como nos ensaios de equilibrio também nos ensaios 

cinéticas se verifica que a composição do material volatilizado é 

função da temperatura. No caso do sistema Na2O-B:z()~ observou-se, 

com efeito, que a composição do material evaporado, quer obtida 

por análise quimica aos vapores condensados <Solomin, 1958), quer 

calculada a partir da variação na composição dos fundidos <Cole e 

Taylor, 1935), variava com a temperatura, ã excepção do 

metaborato <Cole e Taylor, 1935, Solomin, 1958, Kolykov, 1958). O 

material evaporado a partir do metaborato de s6dio apresentou, na 

gama de 1150 cç <Cole e Taylor, 1935) a 1400 ºC <Solomin, 1958), 

uma composição praticamente constante e pr6xima da do fundido 

original. 
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Cole e Taylor (1935) verificaram, por anAlise quimica aos 

res1duos, que o fundido 1:2 originava vapores de composição 

diferente a todas as temperaturas entre 1150 e 1300 ºC, sendo a 

média equivalente a 51,6% em peso de Na 2 0. Por análise quimica à 

solução de recolha dos vapores do fundido 1:2 Solomin (1958> 

verificou, contudo, que a 1200 °C a composiçao do material 

evaporado não diferia da do fundido original, sendo no entanto 

diferente a 1300 cc, 

A composição do vapor sobre o fundido 2: 1 mostrou-se 

idêntica à do.fundido inicial a 1300 ºC, mas diferente a 1400 °C 

<Solomin, 1958>. 

N~ gama de 5 a 34,3% em peso de Na 2 0 Lawton (1942) obteve, 

entre 1000 e 1200 

constantes com a temperatura, 

o;. .i.ginais. 

composições de vapor praticamente 

embora diferentes das dos fundidos 

(b} Efeito da composição do fundido original 

Tamura et al (1958> efectuaram, sobre composições borato

sõdicas variando na gama de 15 a 68,7% em peso de Na~, 

tratamentos térmicos prolongados a 1200 °C, até conseguir perdas 

da ordem de 50% do material original, analizaram quimicamente o 

produto inicial e os res1duos e obtiveram para o material 

volatilizado as composições médias representadas na Fig. I I-7. 

Usando o mesmo procedimento e cobrindo a gama de composições de 

5 a 34,3% em peso de Na 2 O, tratadas durante 20 horas a 1200 o::-c 

<percentagens de perda variando entre, respectivamente, 12,8 e 

51,3%>, Lawton <1942> obteve os valores de composição das perdas 

referidos igualmente na Fig. I 1-7. 

A variação da composição do material evaporado com a 
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composição inicial dos fundidos do sistema Na 2 0-B:::O::., <Fig. I I-7) 

pôs em evidência algumas peculiaridades no comportamento desses 

fundidos, do ponto de vista da volatilização <Cable, 1978). SSo 

notórios três tipos diferentes de comportamento, distribuidos 

pelas seguintes regiões CCable, 1978): 

I- De O a 13¼ em peso de Na 2 0 - o material evaporado 

apresenta praticamente a mesma composição que o fundido, embora 

ligeiramente mais rico em soda. 

II- De 13 a 42¼ em peso de Na 2 0 - o material evaporado é 

francamente mais rico em soda que o fundido original. 

III- Acima de 42% em peso de Na 2 0 e até a composiçSo máxima 

estudada de 68,7% em peso de Na20 - o material_ evaporado e o 

fundido apresentam a mesma composição. 

Os resultados referidos não permitem tirar conclusões 

relativamente ao tipo de espécies evaporadas. Não foi encontrada 

nenhuma explicação óbvia para o comportamento observado. Segundo 

Cable (1978) tais resultados deverão, possivelmente, estar 

relacionados com a estrutura e propriedades quimicas dos fundidos 

borato-sõdicos, em relação às quais são parcas as informações de 

que se dispõe. 

(c) Efeito da percentagem de perda 

Pensar-se-á que os valores 

evaporado, obtidos a partir 

da composição média do material 

da variação na composiçSo dos 

fundidos, deverão depender da duração do tratamento térmico a que 

os mesmos foram submetidos e, 

perdas. O exerc1cio que a seguir 

portanto, da percentagem das 

é apresentado permitirá tirar 

algumas conclusões sobre esta questão. 

A Fig. 11-8 representa os valores, segundo Lawton (1942>, da 
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Fig. II-7 Composição do material evaporado a partir de fundidos borato
sõdicos a 1200 CC, segundo Lawton < •) e Tamura "'t a 1 (o). A linha a traço 
interrompido corresponde ã previsão da evolução dos resultados de Lawton, 
para percentagens de perda de 50%. 
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Fig. II-8 Influência da percentagem de perda na composição do material 
evaporado a 1200 CC a partir de um fundido com 30,67. em peso de Na~, de 
acordo com os resultados de Lawton <1942). 
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composição das perdas resultantes da volatilização do fundido com 

30,6% em peso de Na 2 0 a 1200 °C e após tratamentos térmicos de 

duração variável. Parece claro que, em termos do valor absoluto 

a composição média do material volatilizado, calculada a partir 

da composição do res1duo, depende da percentagem das perdas. 

Veja-se que a composição em Na 20 do evaporado após 75% de 

perdas é cerca de 25% inferior à que se obtém se apenas se 

promover uma perda de 5,5%. 

do evaporado obtidos a 

Na Fig. 

partir 

11-7 os valores da composição 

dos dados de Lawton <1942) 

referem-se a percentagens de perdas de fundido variando entre 

12,8, para a composição de 5% em peso de N"a20, e 51,3%, para a 

composição de 34,3% em peso de Na20, sendo de 36,6% a percentagem 

de perda do fundido com 30,6% em peso de Na20. Os dados de Tamura 

et al <1958) referem-se todos à mesma percentagem de perda de 

50%. Admitindo que a variação na percentagem de perda de qualquer 

composição, que não a de 30,6% em peso de Na20, provocaria uma 

variação relativa na composição do evaporado semelhante à da Fig. 

II-8, os resultados de Lawton (1942) na Fig. II-7 viriam 

deslocados para a linha a traço interrompido, se todos os 

fundidos tivessem perdido cerca de 50% de material 

ensaios de Tamura et al <1958). 

cama nas 

3.3. Rela9!0 entre a composição do vapor e os diagramas de 

fases sõlido-ltquido 

No estudo da yolatilização a previsão da composição do vapor 

sobre os fundidos poderia fazer-se com base nos diagramas de 

fases 11quido-gas, infelizmente pouco comuns, em particular nos 

sistemas de baratos alcalinos. No entanto, segundo Solomin <1958) 

deve existir alguma relação entre a composição do vapor e os 
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diagramas de fases sõlido-11quido. 

Para o tratamento desta questão Solomin <1958) baseou o seu 

estudo em fundidos alcalino-baratos, por estes apresentarem 

elevadas perdas por volatilização. No caso particular do sistema 

o metaborato terá apresentado uma elevada 

estabilidade, não só no fundido, como no vapor, por corresponder 

a um pico pronunciado no respectivo diagrama de fases <Fig. lV-

1), ao contrário do di barato, Na:2O: 2B 2 O,~. 

metaborato de 11tio e o metaborato de potássio evaporaram dando 

um vapor com a composi9ão do fundido, por corresponderem a picos 

bem definidos nos respectivos diagramas de fases (Fig. I I-9>. 

Atendendo às indica9ões de Solomin <1958), todos os fundidos 

correspondentes a picos bem definidos no diagrama de fases 

deverão manter a mesma composi9ão global, idependentemente da 

percentagem de perda sofrida na vaporiza9ão <evaporaç8:o 

congruente). Nas composições do tipo metaborato, correspondentes 

a situações desse tipo, parece confirmar-se que no respectivo 

vapor a espécie predominante corresponde ao "composto" 

esssencialmente presente na fundida <Shul -ts et al, 1979, 

Shakmatkin e Shul-ts, 1978). 

A manutenção da composição do residuo n8o é, entretanto, 

caracter1stica das fundidas correspondentes a picos do diagrama 

de fases. Na Fig. II-10 estão esquematicamente representados 

sobre p diagrama de fases alguns valores de composição química 

dos res1duos obtidas par Lawton (1942) e por Tamura et al <1958) 

em ensaias à temperatura de 1200 °C. Os números referem-se aos 

resultadas de Lawtan e as letras aos resultados de Tamura et ale 

correspondem aos valores da Tabela II-4. Nas casos em que não se 

verificou variação na composição do fundido, os resultados sao 
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Fig. II-9 Diagramas de fases simplificados dos sistemas Li20-B20~ e K2 0-
B;z()~, com referência âs composições do tipo metaborato. <Extraído de Levin 
et al, 1975). 
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Fig. I I-10 Variação na composiç3o de fundidos borato-s.ódicos a 1200 -=-e, de 
acordo com os resultados de Lawton (algarismos> e de Tamura et al <letras>. 
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representados com um c1rculo cheio. Nas outras casas a in1cio 

das setas refere-se A composição inicial dos fundidos e o ponto 

final corresponde ao conteúdo em B:20~ dos resfduos da 

volatilização, após as perdas apresentadas em percentagem na 

Tabela II-4. 

Tabela II-4 - Variação na composiç5.o de fundidos Na 2 O-B 2 O~ a 

1200 C-C, segundo Lawton e Tamura et al. 

Composição(% molar de B2O~) 

Inicial Final 

Resultados de Lawton (1942) 

63,0 73,7 
64,9 74 
72,0 78,4 
79,2 81,9 
81,7 83,7 
94,4 94,7 

Resultados de Tamura et al (1958> 

28,8 30,0 
30,8 32,1 
34,3 34,5 
40,7 40,3 
50 50,4 
52,5 53,1 
54,8 55,4 
60,3 67,8 
67,1 77,3 
75,1 82,8 
83,4 86,4 

Percentagem 
de perda 

51, 3 
39,3 
29,5 
18,4 
15,9 
12,8 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Designaç8:o 
na F i g . I I - 1 O 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
L 

Verifica-se que, todos os res1duos têm composições em B 2 0;3 

iguais ou superiores às dos fundidos originais (a concentração de 

Na;;.:Ü mantém-se ou reduz-se relativamente à situação inicial), não 

correspondendo as situações de composição constante no fundido 

apenas a máximos no diagrama de fases. Nestas situações diz-se, 

geralmente, que os fundidos vaporizam congruentemente, embora 

nada possa ser adiantado relativamente à natureza das espécies 
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que passam para a fase gasosa. A semelhança entre as composições 

inicial e final não significa que a espécie preferencialmente 

perdida tenha uma composi9ão idêntica à composi9ao global do 

fundido, como sucede nos fundidos do tipo metaborato, mas pode 

antes significar que: 

(a) As análises qu1micas foram efectuadas sobre resfduos que 

não correspondem a perdas apreciáveis de material; pode, com 

efeito, ter ocorrido perda preferencial de um componente, mas o 

facto de a análise qu1mica se referir a uma quantidade de 

material quase idêntica à inicial implica que sejam mlnima.s as 

variações de composição no fundido. 

Cb) Mesmo admitindo perdas apreciãveis do fundido inicial, 

as espécies perdidas para o vapor, ã base de Na20 e B20 3 , sao: 

1 - Compostos na forma de metaborato <razão molar Na 2 0/B203 

= 1) e B~~ em proporções tais, que a raz8:c, molar Na20/B:zO,~ no 

res1duo permanece idêntica à do fundido original. 

2 - Espécies de razão molar Na 20/B 2 0~ diferente de 1, sendo 

algumas ricas em soda relativamente ao fundido e outras pobres em 

soda, de tal forma que a percentagem global não difira da 

percentagem no fundido original. Ainda que esta hipótese seja 

conceptualmente válida, a existência no vapor de espécies de 

razão molar Na20/Bz()3 diferente de 1 n8o foi experimentalmente 

confirmada, pelo menos até à composição de fundido de 50% molar 

de Naz(), conforme anteriormente referido. 

4. Constitui9!0 do vapor em sistemas multicomponente 

Nos sistemas multicomponente em que coexistem Na;;z() e B~~. o 

metaborato de sõdio, NaB0 2 , foi considerado a espécie mais 

provável no material evaporado em atmosfera seca COldfield e 
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1966, Hanke e 

alguns casos 

ocorrer excesso de B:z()~, dependendo principalmente da temperatura 

e da composi9ão do fundido 

1965). 

<Oldfield e Wright, 1962, Barlow, 

5. A conetitui9ª0 do vapor prevista qualitativamente a partir da 

"anomalia do boro" 

A discussão sobre os modelos estruturais dos vidros de 

baratos não constitui objecto do presente trabalho. Para 

compreender o que a seguir será exposto, considera-se suficiente 

reter qlle, a caracter1stica fundamental da estrutura dos baratos 

reside numa mudança no arranjo dos grupos contendo boro e 

oxigénio, normalmente associada à ocorrência de extremos em 

várias propriedades f1sicas, tais como a massa especifica, a 

viscosidade, o coeficiente de expansão térmica e outras. Este 

comportamento é vulgarmente conhecido por "anomalia do boro". 

Conforme sobejamente referido na literatura, datam dos anos 

30 e pertencem a Warren e seus colaboradores as primeiras 

tentativas para explicar a "anomalia do boro". De acordo com as 

primeiras hipóteses levantadas a mudança de estrutura nos 

baratos pode sumariamente resumir-se ao esquema seguinte (Franz, 

1966): adicionando R2 0, em que R representa o metal alcalino, ao 

B~03 liquido, os oxigénios em excesso entram na rede, 

fortalecendo-a mediante alteração progressiva da coordenaçffo 3 

<grupos B03) em coordenaçffo 4 <grupos B04), Esta alteraç~o tem 

lugar até determinadas percentagens molares de R:z(J, para além das 

quais adições crescentes provocariam rotura das ligações B-0, 

originando oxigénios não-ligantes, conjuntamente com a 
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recuperação da coordenação triangular. 

As variações abruptas nas propriedades físicas deveriam, em 

lógica, ocorrer para as percentagens de alcalino correspondentes 

à concentração máxima de boro em coordenação 4. Biscoe e Warren 

(1938) obtiveram para a composição de transição, à qual ocorrem 

as variações bruscas nalgumas propriedades ffsicas, valores da 

ordem dos 15-16% molar de R 2 0, mas outros autores (Shartsis e 

Capps, 1952 , Shartsis et al, 1953, Riebling, 1967) obtiveram 

extremos na gama de 20 a 30% molar de R20, Recorrendo a métodos 

de análise, ta.is como a RMN, a espectrometria de I.V. e Rama.n, 

demonstrou-se que, a composição de alcalinos à qual a maioria do 

boro se encontra em coordenação 4 não correspondia aos valores 

encontrados para a composição de transição, situando-se próximo 

de 30% molar de R 2 0 <Krogh-Moe, 1962, Bray e O~Keefe, 1963, 

Jellison e Bray, 1978a e b, Bray, 1978, Bray et dl, 1980, 

Shakmatkin e Shul~ts, 1982, Martin e Angell, 1984). Bray e 

O~Keefe (1963) detectaram ainda por RMN que,a composição de 70% 

molar de R2 0 correspondia à percentagem máxima de boro novamente 

em coordenação 3, embora Adams e Quan (1966) tenham sugerido o 

valor de 50% molar para o sistema Rb2']-B_.,D~. Uma extensa revisffo 

bibliográfica sobre o assunto foi efectuada por Griscom (1976). 

As incompatibilidades atrás referidas alertaram para o facto 

de a "anomalia do boro" não poder ser explicada exclusivamente 

com base numa mudança de coordenação do boro. Surgiu então o 

modelo dos grupos estruturais, inicialmente proposto par Krogh

Moe (1962) e perfilhado por Bray e seus colaboradores, modelo 

este largamente tratado na literatura. 

Apesar das modificações propostas à teoria de Warren, parece 

bem estabelecida a ideia de que, acrescentando oxigénias à 
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estrutura produz-se basicamente uma mudança de coordenação dos 

Atamos de boro, independentemente da forma como os grupos B-0 se 

encontram associados na rede. Contudo, os estudos estruturais 

realizados dizem respeito a temperaturas muito abaixo do ponto de 

fusão dos baratos. Acima da temperatura de fusão não são, de 

todo, conhecidas as alterações estruturais que eventualmente 

podem ocorrer na rede. 

Adams e Quan (1966) admitiram ser poss1vel prever a evolução 

da pressão parcial de determinada espécie no vapor sobre fundidos 

do sistema Rb:;z0-B;;z0 3 , partindo do conceito de "anomalia do boro", 

tal como definido por Warren. Os ensaios de transpiração 

efectuados por 

composições de O 

rredominante do 

Adams e Quan (1966) naquele sistema e na gama de 

a 50% molar de Rb20 revelaram a presença 

monõmero RbB0 2 , ou seja, do grupo <OBO>-, ~~ 

vapor em equilibrio com os fundidos em todo o intervalo 

estudado. Baseados na estrutura dos fundidos, consideraram que os 

grupos <OBO>- deveriam volatilizar-se mais facilmente a partir de 

liquidas contendo grupos com oxigénios não-ligantes <coordenaçao 

trigonal) do que a partir de liquidas com redes fortalecidas por 

um arranjo tetracoordenado. Nesta base, admitiram que deveria 

ocorrer pequena evaporação de RbB0 2 até que nos fundidos se 

formassem oxigénios não-ligantes, o que teria lugar a cerca de 

16% molar de Rb 2 0 a temperaturas elevadas, segundo os autores. 

Para fundidos com concentraç~es em Rb20 superiores a 16% molar a 

pressão parcial de RbB0 2 deveria ser proporcional à concentração 

dos grupos com oxigénios não-ligantes, prevendo-se uma evoluçao 

como a representada na Fig. 11-11. 
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Fig. I I-11 Actividade de RbB0:2 em fundidos do sistema Rb:20-B~~ a 1050 -:SC, 
segundo Adams e Quan <1966). 

Se se atender aos resultadas de Shakmatkin e Shul-ts (1978), 

relativas às actividades de NaB0 2 em função da concentraçao de--

Na_2Ü (Fig. Il-4>, a explicaçao sugerida por Adams e Quan <1966) 

parece aplicar-se ao sistema Na_2Ü-B::..O~ até 50¾ malar de Na20, Por 

sua vez, as dependências das perdas em peso em função da 

composição representadas na Fig. 11-1 {até 50¾ malar de Na20> e 

na Fig. 11-2 (até 45,4% molar de Na:z()) enquadram-se na mesmo tipo 

de comportamento, se se admitir que NaB02 é a espécie que se 

perde predominantemente. 

6. Constituição do vapor sobre fundidos contendo Na20 e/ou B2Q3L 

em atmosfera hümida 

6. 1. Introdução 

Nas secções anteriores referiu-se que, em atmosfera inerte e 

seca as espécies resultantes da volatilização de fundidos 

contendo óxidos alcalinos e óxido de boro eram essencialmente 
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base destes óxidos. Nomeadamente no 

revelou-se a espécie 

predominante no vapor sobre os respectivos fundidos. 

A composição da atmosfera da forno mostrou, contudo, ter uma 

influência decisiva no tipo de espécies que podem encontrar-se no 

vapor. A presença de constituintes reactivos sobre os fundidos 

pode determinar a ocorrência â superfície de reacções tSo 

intensas que, em termos de volatilização, condicionam muitas 

vezes o processo global CBarlow, 1965, Sanders e Haller, 1977, 

Conradt et at, 1983). A água encontra-se entre esses 

constituintes, sendo conhecidos da prática os efeitos nefastos 

que a presença da mesma provoca no produto final. Os compostos 

formados por reacção dos óxidos alcalinos ou do B20::, com a 6gua 

possuem, às temperat11r~"i de trabalho, pressões de vapor mais 

elevadas que os compostos originais, traduzindo-se em perdas por 

evaporação bastante superiores às que teriam lugar em atmosfera 

seca <Barlow, 1965, Sanders e Haller, 1977, Conradt e Scholze, 

1986). Nos processos industriais a presença da água na atmosfera 

do forno é inevitável. A água entra em contacto com os fundidos 

comerciais como produto de combustão ou resultando do processo 

de molhagem dos finos da carga para reduzir as poeiras. Pod~ 

ainda acompanhar os materiais da carga, que são higroscópicos ou 

são introduzidos hidratados. 

As questões relacionadas com a vaporização reactiva com a 

água foram estudadâs recorrendo a ensaios de equilíbrio CMeshi et 

al, 1960, Sanders e Haller, 1977, Wenzel e Sanders, 1982, Hlavac 

et al, 1984) ou a ensaios cinéticas CBarlow, 1965, Terai e 

de equilíbrio, Eguchi, 1977, Conradt et 

além de ser possível 

al, 1983). 

identificar 

Nos ensaios 

as espécies no vapor, 
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as respectivas pressões parciais 

para diferentes condi9ões de satura9ao da atmosfera com vapo: de 

água. Nos ensaios cinéticas faz-se variar a pressão de vapor de 

água na atmosfera e medem-se as perdas sofridas por volatilização 

em cada caso. A avalia9ão do efeito da água é feita, usualmente, 

relacionando as pressões de vapor das espécies evaporadas ou as 

perdas por volatilização com as pressões parciais do vapor de 

água, analizando em seguida o tipo de dependência encontrada. 

O efeito da água na vaporização do B2O 3 puro encontra-se 

mais ou menos bem estudado <Meshi et al, 1960, White et al, 

1960b, Wenzel e Sanders, 1982, Hlavac et al, 

respei~o a sistemas contendo NaaC) ou B;2Ü 3 

1984>. No que diz 

a maioria das 

publicações disponíveis refere-se ãqueles componentes em misturas 

binárias com SiO2 <Hola et al, 1974, Sanders e Haller, 1977, 

Ccnradt e Scholze, 1986) ou em sistemas mais complexos, tais 

como composições próximas das comerciais <Sanders et al, 1976, 

Matousek, 1979, Murai et al, 1980, Argent et al, 1980). 

Nesta secção será referida, em primeiro lugar, a vaporização 

reactiva do 8:;;.03 puro. Uma vez que os sistemas a base de SiO 2 se 

encontram melhor estudados, e por se considerar que a compreensão 

do seu comportamento facilitará a abordagem do sistema. Na:z()-B::i,O~, 

optou-se por discutir previamente aqueles sistemas antes do 

borato-sõdico. 

6.2. Vaporização reactiva do B2Q3 

Na vaporização reactiva do B~3 com a água os produtos 

resultantes são essencialmente ácidos metabóricos e ácido bórico 

<Meshi et al, 1960, White et al, 1960b) em proporções dependentes 

da pressão parcial do vapor de água <Wenzel e Sanders, 1982> e da 
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temperatura <Hlavac et al, 1984). 

Randall e Margrave (1960) fizeram determinações de pressões 

de vapor de vários õxidos e concluiram qualitativamente que, em 

relação à vaporização reactiva do B2O3 com a água a mesma 

deveria decorrer, fundamentalmente, através da reacção 

<II-1> 

Paralelamente a esta reacção, considerada a de maior 

interesse, são de admitir os seguintes outros mecanismos 

B:z()3(l) + 3 H::zO<g> = 2 H3BQ3(g> <Il-2) 

3 B ::z0 3( 1 > + 3 H::zO<g> = 2 <HBO 2 >3 <g> (11-3) 

ou, complementarmente à equação (Il-3) 

H ::,130 31 ( g> + B:z()3(l) = <HBO 2 > 3 (g> <II-3-> 

Esta foi, contudo, considerada de dif!cil tratamento <Meshi et 

al, 1960>, por não depender explicitamente da pressão de vapor de 

água. 

A predominância da espécie HBO 2 no vapor do sistema B:;z03-

H;:z0, formada através da reacção <II-1>, foi confirmada por Meshi 

et al (1960>, White et al (1960b), Wenzel e Sanders (1982> e 

Hlavac et al <1984) através de ensaios de equil!brio. No final 

desta secção (Tabela II-8) apresentam-se em resumo as gamas de 

temperatura e de pH::zO estudadas pelos vários autores. 

As experiências de Wenzel e Sanders (1982) permitiram 

avaliar a contribuição relativa das espécies HBO 2 e H3 BO 3 no 

vapor a várias pressões de vapor de água. Ocorrendo a 

vaporização do B2O3 em presença da água fundamentalmente pelos 

dois processos descritos pelas reacções qufmicas (11-1) e <II-2>, 

a sua pressão parcial poderá considerar-se coma o somatório das 

contribuições de ambas as reacções, obtendo-se assim 
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p B = p HB0 2 + p H3BO:?< <II-4) 

em que p HB0 2 = K 11 ,,:z (p H2 0) 1" 2 <Il-5) 

e p H~O~ = K:z1"2 (p H2 0) 3 " 2 (11-6) 

e K:z as constantes de equilibrio das reacções <Il-1) e sendo K 1 

< I I-2 >, respectivamente. Desta forma, a equação <ll-4) pode 

escrever-se 

p B = K 1 1/2 <p H:;:0)1/2 + K:z1"2 <p H:;:0)3/2 (11-7) 

Atendendo a esta equação e representando em escala logar1tmica os 

resultados da concentração de boro no vapor a 1103 ºC em funçffo 

da pressão párcial do vapor de água, Wenzel e Sanders (1982) 

concluiram, através dos valores dos declives das rectas obtidas, 

que1 a ~ontribuição da espécie H3 B0 3 era tanto menos significativa 

quanto maior a pressão do vapor de água e que, a baixas pressões 

de vapor de água HB0 2 era a espécie predominante. 

O trabalho ~uulicado mais completo sobre a influência da 

água na vaporização do B 2 O3 é o da autoria de Hlavac et al (1984) 

e inclui, além dos prõprios resultados, uma síntese das 

investigações efectuadas sobre o assunto por outros autores, 

alguns dos quais foram jã aqui referidos. Os seus ensaios 

possibilitaram o estudo da influência da temperatura no conteúdo 

relativo das espécies HB0 2 e H3BÜ3 no vapor. Para, as 

representações logaritmicas de <p B> em função de <p HzO) <eq. 11-

7) Hlavac et al (1984) obtiveram rectas de declives 0,45, 0,57, 

0,60 e 0,75, para as temperaturas de, respectivamente, 1300, 

1200, 1100 e 1000 coe. Concluiram assim que 1 às temperaturas mais 

elevadas deveria predominar no vapor a espécie HB0 2 (declives 

próximos de 1/2), de acordo com a reacção (ll-1), e que,às 

temperaturas mais baixas deveria ter lugar a formação simultanea 

de HB02 e H=>1303, sendo o contributo da última espécie tanto mais 

43 



Cap. II 

importante quanto mais baixa a temperatura. Um contributo de 100% 

de H3BO 3 originaria um declive da 1,5 de acordo com a reacçao 

<II-2>. 

Os resultados obtidos por Terai e Eguchi (1977) através de 

ensaios cinéticas mostram que, a 500 ºC e para pressões de vapor 

de âgua variando entre 1,2xl0-2 e 7,3x10-2 atm H~B□~ deve ser a 

espécie maioritãria no vapor, concordantemente com as conclusões 

de Hlavac et al (1984). 

Os valorês da energia de activação obtidos pelos vários 

autores para a reacção de formação de HB0 2 , considerada a de 

maior interesse na vaporização reactiva do B2O~ com a água, sao 

referidos na Tabela II-5. Indica-se também o valor calculado com 

base nas Tabelas termodinâmicas de JANAF <1971). 

Tabela II-5 - Vaporização reactiva de B 2 0 3 com a água: energias 

de activação da reacção de formação de HBO2, 

segundo vârios autores. 

Fonte 

Meshi et al <1960) 

White et al (1960b) 

Wenzel e Sanders (1982> 

Tabelas de JANAF (1971> 

Temp. <oC> 

787-1177 

977-1177 

1103 

900-1200 

Eact <KJ mole-1> 

177±8 

163±10 

168 

166 
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6.3. Vaporiza9!0 reactiva de fundidos contendo B2Q~ 

Em alguns fundidos multicomponente 1 em que o constituinte 

preferencialmente volátil é o B2 0~, a reacçao (11-1) continua a 

ser a ma.is importante em atmosfera húmida, às temperaturas 

habituais de trabalho <Barlow, 1965, Frishat e Herr, 1977). As 

gamas de temperatura e de pH~.Q sobre as quais incidiram os 

ensaios cinéticas efectuados por 

referidas na Tabela II~8. 

estes investigadores são 

6.4. Vaporizaç!o reactiva de fundidos contendo Na2Q 

Em atmosfera seca o vapor sobre os fundidos contendo Na:;z() 

mostrou ser essencialmente constituido 

moléculas de 0 2 (g) <Brewer e Margrave, 

1973, Hanke e Scholze, 1977, Altemose 

Scholze, 1986), espécies estas f~:~~das 

por átomos de Na<g> e 

1955, Piacente e Matousek, 

e Tong, 1980, Conradt e 

através da reacção 

<II-6) 

Em presença da água outras espécies poderão figurar no vapor 

sobre os fundidos contendo sódio, para além das mencionadas, 

nomeadamente moléculas de NaOH<g> e de <Na0H) 2 (g) <Schoonmaker e 

Porter, 1958). 

6.4.1. Sistema S102-Na:zQ. 

No que respeita à natureza das espécies que constituem 

preferencialmente o vapor sobre os fundidos do sistema Si0 2 -Na:;z() 

na presença de água parece existir concordância entre os vários 

investigadores <Hola et al, 1974, Sanders e Haller, 1977, Conradt 

e Scholze, 1986), sugerindo que 1 tais espécies são essencialmente 

NaOH<g> e Na<g>, embora a primeira tenha um contributo dominante. 
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No entanto, não há acordo de opiniões quanto ao modo como ocorre 

a formação daquelas espécies. Sanders e Haller (1977) e Conradt e 

Scholze <1986) sugerem que a espécie predominante NaOH deve 

resultar directamente da reacção entre o fundido e o vapor de 

água, mas Hola et al (1974) consideram que a mesma resulta de um 

mecanismo de troca iónica à superf1cie do fundido. 

A reacção entre o fundido e o vapor de água deve ter lugar 

essencialmente através do mecanismo 

Na 2 0(1) + H;2Ü<g> = 2 NaOH<g> 

ocorrendo, paralelamente, um outro do tipo 

Na;2Ü<g> = 2 Na<g) + 1/2 O2<g> 

<II-9) 

<II-10) 

sendo, no entanto, a espécie Na<g> de contribuição minoritária. A 

ocorrência da reacção 

<II-11> 

é questionável, se se atender a que Na 2 O<g> não parece ser 

termodinamicamente estável como vapor <Hildenbrand e Murad, 1970, 

Tabelas de JANAF,· 1971, Schaeffer e Sanders, 1976). 

A hipótese proposta por Hola et al (1974), quanto à 

existência de um mecanismo de troca iónica à superf1cie entre 

protões do vapor e iões do fundido, 

proporcionalidade encontrada entre as perdas em peso e a pressão 

de vapor de água, contrariamente ao que seria de esperar se a 

reacção <II-9) tivesse lugar. 

Resumem-se na Tabela II-8 as composições SiO 2 -Na 2 O estudadas 

peles autores referidos, bem como os intervalos de temperatura e 

de pH2O em que tiveram lugar as experiências realizadas. 

6.4.2. Sistemas multicomponente 

Os fundidos multicomponente contendo Na 2 O, nomeadamente os 
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Merker, 
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em atmosfera húmida dando 

NaOH, formada através da 

1956, Sanders et al, 1976, 

Schaeffer e Sanders, 1976, Sanders e Schaeffer, 1976, Sanders et 

Haller, 1977, Murai et 

gamas de temperatura 

al, 1980). As composições estudadas e as 

e de pH;zO utilizadas pelos v~rios 

investigadores são referidas na Tabela II-8, no fim desta sec9ao. 

Em fundidos contendo Na 2 O mas de composi9ao mais complexa 

verificou-se igualmente que 1 a presença da água promovia as perdas 

por volatilização <Matousek, 1979, Argent et al, 1980). 

6. 5. V~porizaç!o reactiva de fundidos contendo Na20 e B:zQ,:, 

Conforme foi referido em secções anteriores, os fundidos 

contendo Na 2O e B2O3 vaporizam em atmosfera seca originando 

ocorrendo por vezes um essencialmente o composto 

ligeiro excesso de B:zO:!,. As hipóteses apontadas por alguns 

autores quanto à existência 

vapor, além do metaborato, 

de compostos estequiométricos no 

tais como o diborato de sódio 

<Oldfield e Wright, 1962, Barlow, 1965) ou outros <Tamura et al, 

1958), não foram confirmadas por qualquer das técnicas usuais de 

identificação de espécies gasosas. 

Em presença da água podem ocorrer todas as reacções 

previstas nas secções anteriores paralelamente à de formação de 

NaBO2, e a sua extensão dependerá de questões cinéticas 

relacionadas com o proc~sso de volatilização. A Tabela II-6 

apresenta os valores das constantes de equil1brio dessas 

reacções em sistemas puros, calculadas a várias temperaturas com 

base nos dados termodinâmicos de JANAF <1971>. As reacções de <1> 

a <4> constam da Tabela II-3, apresentada no ponto 3.2.1. 
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Tabela 11-6 - Reacções de vaporização prováveis em fundidos 

contendo Na.z() e B.z()::, (atmosfera húmida). 

Reacção qu1mica Constante de equil1brio 

< 1 > Na 2 0( 1 > + B2 0,:,< 1 > =2NaB0 2 ( g > 
<2> NaB0 2 (l)=NaB02<g> 
(3) Na 2 0(1)=2Na<g>+l/20 2 (g) 
<4> B.z()::,CU=B.z()::,Cg> 
(5) B;z0 3 (l>+H20<g>=2HB02<g> 
<6> B;z0::,(1>+3H:z0<g>=2H~B0 3 <g> 
<7> Na;zO(l>+H20<g>=2NaOH<g> 

6.5.1. Sistema S10~-Na=-.O-B::zQ.3 

5,77xlo 3 

2,2ox10-4 
4,94x10- 10 

8,93xl0- 8 

7, 1ox10-6 

2,89xlo-4 

1,76 

1200 <--.C 

9,36xl04 
5,60x10-3 

5,57x10-7 

1,32x10- 5 

4,98x10- 4 
1,51x10-4 

9,91 

1400 '='C 

6, 71x10 s 
5,74xlo- 2 

9,50:xlo- 5 

5,61xlo- 4 

1,30x10-2 

1,16x10-4 
36,68 

A maioria dos trabalhos publicados sobre este sistema 

refere-se a composi9ões onde a raz8.o 

aproximadamente igual a 1. Apenas Terai e Eguchi (1977) estudaram 

R. influência da ãgua na vaporização de fundidos de razão molar 

Na;z()/B;zO::, diferente de 1. 

(1) Composição do vapor 

<a> Fundidos de razão molar Na 2 0/B 2 Q,:, = 1 

Em fundidos nestas condi9ões os vapores resultantes da 

evaporação na presença de vapor de água são essencialmente 

constitu:ldos por NaB0 2 , com um ligeiro excesso de B20,:, <Barlow, 

1965, Ehrig, 1973, Wenzel e Sanders, 1982). As razões molares 

Na;zO/B;zO::, CN/B) no vapor, obtidas pelos autores mencionados, bem 

como as condições em que decorreram os seus ensaios,são referidas 

na Tabela I I-7. 

(b) Fundidos de razão molar Na 2 0/B:zQ,:,_Lj_ 

Em fundidos de razão molar Na 20/B 2 0 3 <1 os vapores formados 
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parecem ser predominantemente constituidos por vários ácidos 

metabõricos, tais como HBO 2 , < HBO 2 ) :z e produzidos 

através de reac9ões do tipo <II-1) e <II-2> <Terai e Eguchi, 

1977). 

Tabela I 1-7 - Vaporização reactiva de fundidos SiO2: Na 20: B 2 O,:, com 

a água: razão molar Na 2 O/B2O 3 CN/B) no vapor. 

---------------------------------· --------------------------------
Fonte Composiç~o do fundido Temp. <oC) pH2O <atm> N/B 

Barlow 4,8SiO2:1Na2O:1B2O3 1400 0,85 
(1965) (% molar> 

Ehrig 6SiO2:1Na2O:1B2O3 1600 0,5 0,64 
(1973) (% molar> 

Wenzel e 4SiO2:1Na2O:1B2O3 1310 0-0,13 0,85 
Sanders (% molar) 
(1982) 

<2> Magnitude das perdas 

A presen9a de água promove as perdas por vaporização a 

partir de fundidos com razão molar Na 2 O/B:zO~ <1, Illl1s em fundidos 

com predom!nio de soda a velocidade das perdas não é afectada 

pela água, qualquer que seja a sua concentração na atmosfera 

<Terai e Eguchi, 1977). 

Relativamente ao efeito do vapor de água na magnitude das 

perdas dos fundidos de razão molar Na 2 O/B::z:() 3 = 1 as opiniões são 

diversas. Wenzel e Sanders (1982) concluiram que,em fundidos 

deste tipo não há vaporiza9ão reactiva com a água. Contudo, Ehrig 

(1973) e Conradt e Scholze (1986) verificaram que,a presença da , 
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água inibia a volatilização devido, segundo os autores, a 

formação de uma camada rica em s1lica que, por ser menos densa, 

sobrenada o fundido ~ impede o prosseguimento da reacção de 

superf1cie. A hipôtese da formação de camadas cristalizadas à 

superf1cie de fundidos 810 2 -Na:z()-B:z()~ foi, com efeito, admitida 

por Shinbo <1966), tendo este autor sugerido que, tal situação 

ocorria especialmente para percentagens ponderais de 810 2 

superiores a 75¾. Contudo, outros investigadores <Kruithof et al, 

1958, Oldfield e Wright, 1962) dão conta do aparecimentÓ de 

camadas idênticas para menores percentagens de Si0 2 • 

6. 5. 2 • .Siatema Na:zO-B2º_::, 

Terai e Eguchi (1977) estudaram a vaporização reactiva do 

fundido 1Na~:2B:z()::, baseando-se na análise das velocidades de 

perda obtidas por termogravimetria a 1000 °C e na gama de 

pressões parciais de água de O a 0,197 atm. A avaliação do efeito 

da água foi feita através do estudo da dependência entre as 

velocidades de perda e a pressão de vapor de água. No uso deste 

método os autores consideraram que, as perdas do diborato 

provocadas por efeito do vapor de água correspondiam ã diferença 

entre as perdas 

hipoteticamente 

globais 

seco 

e as 

perdas 

obtidas 

11quidas. 

sob um caudal 

Para a relação 

logaritmica entre as velocidades de perda 11quidas e pH:z() 

obtiveram uma dependência linear de declive aproximadamente igual 

a 1 <Fig. 11-12). 

Tendo os autores <Terai e Eguchi, 1977) entrado em 

consideração com as velocidades 11quidas, subentende-se que foram 

admitidos os seguintes pressupostos: 

(a) Sob a influência de um caudal seco as amostras perdem 
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determinada espécie. 

(b) Sob o mesmo caudal húmido os fundidos perdem a mesma 

espécie, conjuntamente com outra ou outras, devidas 

exclusivamente ã reacção com a água. 

Contudo, se por um lado os autores <Terai e Eguchi, 1977) 

basearam o estudo do efeito de pH~ nas velocidades de perda 

11quidas, por outro lado usaram os valores das velocidades de 

perda totais para determinar a energia de activação do processo 

global de vaporização do diborato, para a qual obtiveram o valor 

de 151 KJ mo1e- 1 , na gama de 950 a 1050 oC e numa atmosfera 

contendo 9,3¾ de água. 

Atendendo aos resultados termodinâmicos de Shul~ts et al 

<1979) a vaporização do diborato em atmosfera seca à temperatura 

de 975 C,Ç deve originar essencialmente a espécie NaBO2<g>, 

podendo admitir-se que o mesmo 

usada por Terai e Eguchi (1977>. 

sucede a 1000 C,Ç, temperatura 

Por outro lado, as investigações 

revistas nos pontos anteriores sobre a vaporização reactiva com a 

Agua de fundidos contendo Na 2O e B~,:, com predominio de B~~. 

levam à convicção de que o B2 O~ é solicitado a reagir de acordo 

com reacções do tipo < I I-1 >, < I I-2> e < I 1-3). Se se admitir que o 

componente Na 2 O se perde unicamente como NaBO2, quer em atmosfera 

seca, quer em atmosfera húmida, parecem ficar satisfeitos os 

pressupostos de Terai e Eguchi <1977). 

O valor de 151 KJ mo1e- 1 obtido para a energia de activaçao 

da vaporização do fundido lNa2O: 2B2O::, em presença de 5.gua, com 

base nas velocidades de perda totais, é semelhante ao da energia 

de activação da reacção de formação de HBO 2 (g) <Tabela II-5), o 

que sugere uma interdependência entre os dois processos. Contudo, 

os autores obtiveram uma dependência de declive 1 para a relação 
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entre os logaritmos da velocidade de perdas e a pressão de vapor 

de Agua <Fig. 11-12), o que parece estar em contradição com a 

indicação fornecida pelo valor da energia de activação. Se no 

estudo da relação anterior se tivessem usado as velocidades 

totais, em vez das líquidas, ter-se-ia obtido uma r.epresentação 

logarítmica linear de declive aproximadamente 0,79 <Fig. II-12>. 

Este valor é caracter1stico de um compromisso entre as reacções 

<II-1> e (11-2>, admitindo que, em presença da água só o 

componente B2 0 3 seria afectado e que, a reacção de formação de 

NaB0 2 processar-se-ia com a mesma extensão, independentemente de 

No entanto, 

perdas, totais e 

representaria as 

para pH20 crescentes a diferença entre as 

as perdas líquidas que, em principio, 

perdas devido à volatilização de NaB0 2 , 

corresponde a percentagens cada vez menores da magnitude das 

pe1da~ totais, o que significa que pH 2 0 também parece afectar a 

extensão da reacção de formação de NaB02, Infelizmente, não se 

dispõe de valores de velocidades de perda liquidas a várias 

temperaturas, o que permitiria determinar a energia de activação 

correspondente e comparâ-la com o valor calculado pelos autores, 

baseado nas velocidades de perda totais. 

O recurso às velocidades de perda líquidas para estudar a 

influência de pH 2 0 na vaporização dos fundidos borato-sódicos não 

parece pois conduzir a resultados esclarecedores, visto se 

basear em pressupostos de dif1cil confirmação prática. Pensa-se 

que a forma mais correcta de tratar esta questão é admitir que as 

perdas totais são 

maioritâria formada 

proporcionais 

a partir de 

â pressão de vapor da espécie 

tomando como único 

pressuposto que 1 B~3 é o componente preferencialmente afectado 

pela presença da água. 
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A vaporização reactiva do fundido 1Na:z():2B:z()3 com a 5gua foi 

também estudada por Conradt e Scholze <1986) paralelamente à do 

metaborato, ã temperatura de 1000 °C e na gama de pressees 

parciais de água de O a 0,5 atm. As velocidades de perda de B:;?L)3 

a partir do metaborato mostraram não variar praticamente com a 

pressão de vapor de água, verificando-se, contudo, um aumento nas 

velocidades de perda de B:20~ a partir do diborato <Fig. 11-13 A). 

Em relação a esta composição os autores não sugeriram, 

entretanto, qualquer tipo de correlação especifica entre as 

velocidades de perda de B:20 3 e pH:20. No entanto, a representação 

destas grandezas em escala logaritmica conduz a uma relação 

linear.de declive aproximadamente igual a 0,7 <Fig. II-13 B>, 

sugerindo contribuições concorrentes dos mecanismos <II-1> e <11-

2), se se admitir que 1 a reacção de formação de NaBO2<g> é 

independente da pressão de vapor de água. 

Conradt et al (1983) apresentam graficamente os resultados 

das perdas em B2O3 a 1000 ºC, obtidas a partir de fundidos Na 2O

B:õ!03 com composições na gama de 20 a 50% molar de Na2O e em 

atmosferas com pressões parciais de água de O, 0,1 e 0,5 atm. 

Embora a exiguidade dos pontos experimentais referidos não 

permita tratar com precisão os valores apresentados no gráfico, é 

de notar que a água tem pouca influência na vaporização do 

metaborato de sõdio, concordantemente com os resultados de 

Conradt e Scholze (1986) e com o que foi referido relativamente à 

vaporização reactiva de fundidos SiO 2 -Na:z()-B 2 O3 em que a razao 

molar Na:õ!O/B:20 3 é próxima da do metaborato <Wenzel e Sanders, 

1982). 

53 



!e 
N 
1 

E 
(J 

O> 
E ·-
CV 

"C 
~ 

41 
a. 
41 

"C 

41 
"C 

CV 
"C 
(J 

o 
41 
> 

10 

6 

2 

2 

t • 1ooo•c 

O Perdas liquida ■ 

• Pttdaa totais 

6 10 20 60 100 

pH 2 0 (atm x 10 2
) 

Cap. I I 

Fig. 11-12 Influência da pressão de vapor de água nas velocidades de perda 
totais<•> e 11qu1das (o) do diborato de sõdio a 1000 cç, segundo Terai e 
Eguchi <1977). 
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Tabela II-8 - Vaporização reactiva com a água do B2O3 puro e de 

fundidos multicomponente contendo B:z()~ ou Na2O: 

gamas de temperatura e de pH2O estudadas por vários 

autores. 

B;/:J:!I puro 

----------------------------------------------------------
Fonte Temp. <oC> pH2O (atm> 

----------------------------------------------------------
Meshi et al <1960) 

White et al (1960b) 

Wenzel e Sanders <1982) 

Hlavac et al (1984) 

787-1177 

977-1177 

1103 

1000-1300 

6,58xl0-5/l,84x10-4 

1,32x10-3/2,63x10-2 

1,47x10-2/1,96x10-1 

9,87x10-2/4,9x10-1 

----------------------------------------------------------

---------------- --------------------------------------------------
Fonte 

Barlow 
(1965) 

Frishat 
e Herr 
(1977) 

ComposiçHo do fundido 

57,1S1O2:8,6Al2O3:9,2B2O3: 
:25 CaO:0,05 Na2O (% molar) 

2CaO:3B2O3:5H2O (% molar> 

Fundidos contendo Na:.:() 

Temp. <oC> pH2O <atm> 

1200-1400 0,02-0,115 

1000 0-0,5 

------------------------------------------------------------------
Hola et al 

(1974) 

Sanders 
e Haller 

(1977) 

Conradt 
e Scholze 

(1986) 

2S1O2:Na2O 
(% molar> 

3S1O2:Na2O 
<% ponderal> 

<1-x)S1O2:xNa2O (% pondera!) 
<x entre 27 e 50%) 

--------------------------------------------

1300 0-0,69 

1059 0-0,084 

1350 0-0,5 

----------------------
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Tabela II-8 (continuação> 

Fundidos contendo Na:z() 

Fonte 

Dietzel 
e Merker 

(1956) 

Conradt et 
al <1983) 

Sanders et 
al <1976) 

Schaeffer 
e Sanders 

(1976) 

Sanders e 
Schaeffer 

(1976) 

Sanders e 
Haller 
(1977) 

Murai et 
al <1980> 

Composição do fundido 

74SiO2: 10CaO:16Na2O 
(% pondera!) 

74SiO2:10CaO:16Na2O 
(% pondera!> 

Z 74S1O2: l0CaO: 16Na2O 
(% ponderal> 

Cap. II 

Temp. <oC) pH2O (atm) 

1400 0-1 

1400 0-0,39 

1300-1400 0-0,47 
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7. Volatilização de fundidos borato-sódicos contendo Agua 

Nos estudos efectuados sobre a solubilidade do vapor de 

água, a m..<:lioria dos quais tem incidido sobre sistemas contendo 

S102, os fundidos são deliberadamente saturados com v.::tpor de água 

a determinada pressão <Kurkjian e Russel, 1908, Scholze et al, 

1962, Franz, 1965 1 1966, 1978, Euler et al, 1982), e a quantidade 

de água dissolvida é normalmente analisada por espectroscopia de 

I.V. <Scholze et al, 1962, Franz e Scholze, 1963, Franz, 1966), 

relacionada com bandas atribuidas a grupos OH-. Estes parecem ser 

as unidades de incorporação da água, como o sugere a relação 

linear entre a quantidade de água dissolvida e <p H~)i/ 2 

<Kurkjian e Russel, 1958 1 Uys e King, 1963 1 Franz, 1965, 1966, 

Scholze, 1968>, de acordo com o seguinte mecanismo (Franz e 

Scholze, 1963): 

0 2 -<fundido> T rt~Cg) = 2 oH-<fundido> <II-12) 

Esta equação sugere ainda que, a 

maior quanto maior a actividade 

quanto maior a sua basicidade. 

de 

solubilidade da água é tanta 

0 2 - no fundido, ou seja, 

Uma forma prática de verificar a equ~ção <II-12) consiste em 

avaliar o efeito 

fundidos <Franz 

Scholze, 1968 >. 

da composição na solubilidade 

e Scholze, 1963, Uys e King, 1963, 

da água nos 

Franz, 1965 1 

As conclusões tiradas relativamente aos 

silicatos não são, contudo, aplicáveis aos baratos. Sabe-se à 

partida que, embora senda o B~3 consideravelmente mais ácido que 

8102, a solubilidade da água em B20~ é francamente superior à 

solubilidade da água em Si0 2 fundido <Scholze, 1968). Por outro 

lado, enquanto que nos fundidos de silicatos alcalinos se 

observou que a quantidade de água dissolvida aumentava 

gradualmente com a concentração de alcalino <Scholze, 1968), nos 
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sistemas de baratos alcalinos verificou-se que a solubilidade da 

água decrescia com concentra9ões crescentes de alcalino <Fig. II-

14>, até um m1nimo que nos fundidos K_.?Ü-B:z()~ se situa próximo de 

30¾ molar de K.z() <Franz, 1966>. No caso particular do sistema 

Na::z()-Bz,0 3 n~o foi encontrado o ponto minimo até a composiçS.o 

máxima estudada de 40¾ molar de Na:z(). 

3,0 
T• eoo•c - PH 2o • 1 atm 

o 
N 2,5 :e 

Q) 
"C ... 
IO 
o 2,0 
E 
~ ......, 
l'O 
:J 1,5 
O> 

•a, 

"' "C 

Q) 1,0 
"C 
IO 

"C 

.0 0,5 ::::, o K20 - 8203 -o a Na20 - 8203 
(1) 

~ Li20 - B203 

o 
10 20 30 40 

Composição (% molar R20) 

Fig. II-14 Solubilidade do vapor de ãgua em fundidos de baratos alcalinos 
a 900 °C e 1 atm, s~gundo Franz <1966). 

O m1nimo de solubilidade corresponde, segundo Franz (1966), 

ao chama.do "ponto neutro" do fundido, definido em termos de um 

conceito de ácido-base. A reacção do vapor de ~gua com um fundido 
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de óxidos deve ocorrer segundo o mecanismo seguinte: num grupo 

R-0-H, onde R designa o catião, se R possuir uma elevada 

intensidade de campo, a ligação R-0 serA mais forte que a ligaçao 

0-H e prevalecerã a actividade de H+ <aH+), Se o cati3o possuir 

uma intensidade de campo baixa, a ligação R-0 serA mais fraca que 

0-H e predominará a actividade de OH- <aoH->. O valor de <aH+> 

será tanto maior quanto mais ácido for o fundido e, de modo 

idêntico, <aoH-> aumentará com o aumento da basicidade. No ponto 

neutro ter-se-á <aH+>=<aoH-> e o fundido dever6 ter uma afinidade 

m1nima para a água. 

O conceito de "ponto neutro" permitiu a Franz {1966> fazer 

alguma~ interessantes sugestões relativamente às espécies que 

podem perder-se por evaporação a partir de fundidos de baratos 

alcalinos saturados de água. Baseando-se em resultados de 

análises qu1mica~ eLectuadas aos res1duos da volatilização, o 

autor concluiu que, fundidos saturados com Agua e contendo menos 

alcalinos que a composição neutra perdem essencialmente HB0 2 e1 

dos fundidos com percentagens molares de R2 0 superiores à do 

ponto neutro devem evapor-se ma.is alcalinos. 

No que diz respeito à influência da temperatura na 

solubilidade da água alguns autores concluiram que, em vidro~ de 

silicatos a solubilidade aumenta com a temperatura <Scholze et 

al, 1962, Scholze, 1968)1 mas Uys e King < 1963> n3o notaram efeito 

apreciável da temperatura na quantidade de água dissolvida. No 

caso particular dos fundidos de baratos Franz (1966> verificou 

que, contrariamente ao que se passa com os silicatos, o teor em 

água diminui à medida que aumenta a temperatura. 
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CAPITULO III - CINBTICA DA VOLATILIZÃÇAO 

1. Intr0du950 

Sendo a volatilização essencialmente um processo de 

transferência de massa, pode considerar-se o mesmo como um 

conjunto de várias etapas de transporte, conduzindo o componente 

volátil desde o fundido até à atmosfera circundando a superfície 

livre do liquido. Tais etapas incluem: 

(1) Transporte do componente volátil através do fundido até 

à interface 11quido-gás. 

como: 

(2) Evaporação, ou genericamente reacção na interface. 

<~> Transporte da(s) espécie(s) gasosa<s>. 

Em qualquer destas etapas podem estar envolvidos processos 

<a> Diiu~ão <no fundido ou no gás). 

<b> Convecção, natural ou forçada <no fundido ou no gás). 

Cc) Reacções químicas. 

A convecção no fundido pode ser intencionalmente produzida 

por agitação (Sanders e Schaeffer, 1976, Scbaeffer e Sanders, 

1976) ou pode ocorrer simplesmente como consequência do processo 

de volatilização. Se a perda de componentes voláteis der origem a 

um fundido mais denso que o inicial, o fluido à superf1cie tende 

a deslocar-se para o fundo do recipiente em que se encontra, 

sendo substituido por liquido menos denso, rico nos componentes 

voláteis. O aumento da massa especifica do fundido provocado por 

volatilização torna-lo-á, assim, hidrodinamicamente instável. 

Quando, pelo contrário, a perda de voláteis produz abaixamento da 

massa espec1:fica, o fundido comporta-se como um fluido 

estratificado, hidrodinamicamente estável, visto que o liquido 
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superficial, por se tornar menos densa, se mantêm na mesma 

posição <Kruithof et al. 1958, Hrma, 1982>. Os gradientes de 

densidade no fundido. além de poderem resultar do processo de 

volatilização, podem também ser originados por gradientes de 

temperatura. 

A evaporação dos componentes voláteis ou a reacção 

superficial com a atmosfera <Kruithof et 1958) geram 

igualmente gradientes de tensão superficial na interface, os 

quais. à semelhança do que sucede com as variações de massa 

espec!fica. podem estabilizar o fundido ou provocar movimentação 

<Hrma. 1982. Parker et al, 1984). 

Cqnforme foi referido por Hrma (1982) os fundidos de 

silicato de chumbo são um exemplo de liquidas estabilizados 

relativamente ao gradiente de densidade, mas instáveis em relação 

ao gradiente de tensão superficial. A convecção produzida por 

efeito do ültimo pode ser tão intensa que, o liquido fresco, rico 

em PbO. é rapidamente transportado até à superfície. 

inviabilizando o controle da vaporização por difusão no fundido 

<Hlavac e Moravek. 1977). 

Na atmosfera, mesmo em condições supostamente estáticas, a 

convecção. ainda que moderada, é inevitável sobretudo devido ao 

efeito dos gradientes de temperatura. A convecção forçada 

promove-se, normalmente. através da passagem deliberada de uma 

corrente gasosa. 

As reacções _quimicas podem originar novas espécies ou novas 

fases. Quando na atmosfera existem espécies fortemente reactivas. 

tais como a ãgua ou o dióxido de enxofre. as reacções envolvendo 

essas espécies. se forem intensas. condicionam, 

cinética da volatilização global. 

muitas vezes. a 
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Qualquer dos processos referidos pode ser responsável por 

variações apreciáveis na composição na interface, conduzindo, em 

certos casos, a situações de separação de fases, tal como sucede 

em fundidos contendo fluor <Barlow, 1965 1 Parker et al, 1984), em 

fundidos dos sistemas Si0 2 -Ca0-Na 2 0 <Murai et al, 1980) ou do 

sistema Si0 2 -NazO-B:z()~ <Kruithof et al, 1958, Oldfield e Wright, 

1962 1 Shinbo, 1966, Ehrig, 1973, Conradt e Scholze, 1986). 

O estudo dos mecanismos de volatilização, cujo objectivo 

final seria a quantificação das velocidades relativas das várias 

etapas do processo, faz-se, normalmente, avaliando a variação das 

perdas com o tempo. Para tal, recorre-se a métodos estáticos 

<Pre~ton et al, 1936, Lawton, 1942, Hola et al, 1974, Cable e 

Chaudhry, 1975c, Hlavac e Moravek, 1977> ou a métodos dinâmicos, 

como a termogravimetria <Tamura et al, 1958, Oldfield e Wright, 

1962, Matousek et al, 1978, Wakabayashi e T~rai,1983). Os 

produtos resultantes escapam-se livremente para a espaço 

disponlvel do forno ou são removidos por uma corrente gasosa, 

podendo ser, ou não, posteriormente recolhidos para an6lise. 

Estes ensaios de perdas por volatilização foram designados no 

capitulo anterior por ensaios cinéticas, para se distinguirem dos 

ensaios de equilibrio, cujo principal objectivo é a determinação 

da natureza das espécies volatilizadas e das respectivas pressões 

de vapor. 

2. Factores que ,afectam a volatilização 

(a) Pressão de vapor e natureza do fundido 

A ocorrência da evaporação está fundamentalmente relacionada 

com a possibilidade de existirem valores bem definidos de pressão 

de vapor para cada composição e temperatura de liquido. Em 
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atmosfera continuamente renovada a pressão de vapor é considerada 

a principal força motriz do processo de evaporação. 

Um sistema isotérmico fechado tende a atingir o equil1brio, 

a menos que a solução ou os vapores reajam com os arredores. Em 

contrapartida, num sistema 

normalmente, atingido, e a 

aberto o 

volatilização 

equilibrio não é, 

continuará enquanto 

perdurarem os desvios relativamente à pressão de equilibrio. 

Murai et al (1980) verificaram que, colocando em série várias 

amostras de fundidos silico-sodico-cálcicos, varridos por uma 

corrente gasosa, a velocidade de perdas se mantinha praticamente 

constante a partir do terceiro cadinho de um conjunto de doze, 

devido.à diminuição do desvio relativamente ao equilíbrio, por 

saturação progressiva da atmosfera sobre os fundidos. 

Se a solução for multicomponente, como sucede com os 

fundidos contendo vários componentes potencialmente volate1s, as 

condições de equilibrio variarão de espécie para espécie. 

Prosseguindo a evaporação de um fundido multicomponente em 

sistema aberto, produz-se frequentemente variação na compos)çSo 

da solução, em consequência das diferenças entre as razões das 

taxas individuais de perdas por volatilização e as 

correspondentes razões entre as concentrações no fundido. 

<b> Composição do fundido 

As perdas por volatilização sao, na maioria dos sistemas, 

tanto mais elevadas quanto maior a concentração dos componentes 

potencialmente voláteis 

1942, Kolykov, 1958, 

<Preston e Turner, 1932a, b, e, Lawton, 

dependem também dos Shinbo, 1966) 1 mas 

outros constituintes do fundido <Howes et al, 1935, Preston et 

al, 1936, Cable e Chaudhry, 1975c). Por exemplo, as perdas em 
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Na20 a partir de um fundido Na 2 0-B20~ não sao as mesmas que a 

partir de um fundido Si0 2 -Na~ com Na~ na mesma proporç8o molar 

<Kolykov, 1958>. Preston et al (1936) verificaram que,a presença 

de S0 3 em fundidos silico-sodico-cálcicos provocava perdas em 

Na;.-0 duas vezes superiores às que se obtinham a partir de 

fundidos sem so~, o que foi atribuido à presença de Na;zS04 no 

fundido <Preston et al, 1936, Matousek, 1979), de elevada pressão 

de vapor. 

Nos estágios iniciais do tratamento térmico a quantidade e 

natureza dos gases incorporados no fundida pode originar perdas 

iniciais elevadas, 

dita <Howes et al, 

independentes da volatilização propriamente 

1935), Por esta razão é aconselhAvel que as 

composições a estudar sejam previamente tratadas, por 

desgaseificaçãa em vácuo ou por pr~fusão, o que constitui uma 

prática bastante comum <Howes et al, 1935, Oldfield e Wright, 

1962, Matousek e Hlavac, 1971, Cable e Fernandes, 1987) 

Cc> Viscosidade do fundido 
, 
E vulgarmente referida na literatura que a transporte das 

espécies voláteis no liquida é tanto mais dificultado quanta mais 

viscoso fôr o fundido <Hallse e Cook, 1958). A substituição de um 

componente de um fundido por outro que altere substancialmente a 

sua viscosidade a determinada temperatura pode, com efeito, 

afectar simultaneamente a velocidade de volatilização (Barlow, 

1965). A variação nas condições de difus3o no liquido n8o deve, 

contudo, atribuir-se exclusivamente à viscosidade, mas está; 

antes de mais, relacionada com a composição dos fundidos e com a 

temperatura. 
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A magnitude das perdas depende da 

sobre o fundido, principalmente se nela 
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potencialmente reactivos, 

no cap1tulo anterior. 

composição da atmosfera 

existirem componentes 

situação já abordada tais como a água, 

Kruithof et al (1958) verificaram que, de um modo geral, a 

volatilização é muito mais severa em fornos de gás do que em 

fornos eléctricos, o que pode atribuir-se, não sõ à circulaç~o na 

fase gasosa, como também ao elevado conteúdo em água e ao 

significativo teor de S0 2 nos gases de queima. 

Terai e Ueno <1966) admitiram que, em fundidos com elevado 

teor em PbO e percentagens apreciáveis de K20 o óxido de chumbo 

deve constituir o componente preferencialmente volátil numa 

atmosfera contendo menos do que O, 4% de S0_2 • Para teores 

superiores de S02 perde-se conJuni:,amente K20, 

<e> Temperatura 

Em geral, as perdas por volatilização tendem a aumentar 

rapidamente com a temperatura <Cole e Taylor, 1935, Preston et 

al, 1936, Lawton, 1942, Tamura et al, 1958, Oldfield e Wright, 

1962, Terai e Ueno, 1966) 

A velocidade de volatilização inicial pode considerar-se 

directamente proporcional ã pressão de vapor do componente 

volátil <Kolikav, 1958, Oldfield e Wright, 1962, Shinba, 1966), a 

qual varia com a temperatura segundo a lei de Arrehnius. O mesmo 

tipo de dependência verifica-se igualmente para a volatilização, 

à qual se pode associar urna energia de activação própria <Lawton, 

1942, Tamura et al, 1958, Terai e Eguchi, 1977>. Contudo, a 

energia de activação do processo global de volatilização difere, 
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normalmente, da entalpia de evaporação do componente 

preferencialmente volAtil. 

(f) Questões geométricas 

A altura de fundido no cadinho ou, inversamente, a altura de 

parede livre acima da superficie livre do liquido pode 

constituir uma importante resistência à volatilização. O efeito 

de blindagem oferecida pela camada gasosa existente entre o bordo 

do cadinho contendo o fundido e a superficie exposta do mesmo foi 

primeiramente detectado por Howes et al (1935) para vidros 

silico-sodico-cálcicos a 1400 ºC. A mesma quest3o foi também 

qualit~tivamente discutida por Lawton <1942) para fundidos 

borato-sõdicos a 1200 oC e por Hirayama <1960) para fundidos de 

silicato de chumbo a cerca de 900 ºC. Verificou-se ainda que 1 a 

forma J.,.. .::.üuinho ou o uso de tampa < Howes et al, 1935) podein 

influenciar a velocidade do processo de volatilização. 

3. Mecanismos de volatilização. Modelos teóricos. 

3. 1. I ntroduçao 

Dada a complexidade fisico-qu1mica do processo de 

volatilização, a forma normalmente utilizada para interpretar os 

factos experimentais consiste em reduzi-los a um conjunto de 

subprocessos incluindo fundamentalmente o transporte no fundido, 

a reacção na interface e o transporte no gás. 

Freq uentemen_te, os processos de transferência de massa em 

sistemas liquido-gás são satisfatoriamente explicados recorrendo 

apenas ao transporte na fase liquida, admitindo-se, portanto, que 

a difusão no fundido é o passo lento do processo global COldfield 

e Wright, 1962). Os efeitos de convecção provocados por eventuais 
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gradientes de temperatura, de densidade ou de tensão superficial, 

tentam restringir-se, na prática, 

dimensões. 

usando cadinhos de pequenas 

O transporte das espécies voláteis no fundido até à 

interface parece ter lugar na forma 

Terai, 1983) ou de iões <Dietzel 

de moléculas <Wakabayashi e 

e Merker, 1957, Murai et al, 

1980, Wakabayashi e Terai, 1983, Parker et al, 1984). Estes 

poderão migrar no fundido em sentidos opostos, por forma a 

manter-se a electroneutralidade, sendo o transporte determinado 

de entre as espécies pela espécie de menor mobilidade 

transportadas. 

Embora a hipõtese do controle por difusão no fundido possa 

explicar a volatilização em algumas situações, verificou-se que, 

tal não se aplica à generalidade dos fundidos. Terai e Ueno 

(1966) introduziram um modelo incluindo a difusão no tundido e a 

reacção de superffcie, 

todas as situações 

hoje em dia aceite como 

em vidros comerciais. 

válido para quase 

Contudo, a não 

consideração do transporte a partir da interface, atendendo 

apenas ao facto de o coeficiente de difusão do componente volátil 

ser muito maior no gás do que no fundido, nem sempre parece 

11cita <Cable, 1978). A omissão deste passo poderá explicar as 

discrepâncias verificadas quando se comparam vários dados da 

literatura, para os quais 

dinâmicas de operação, cuja 

resultados de Bar~ow (1965). 

não são especificadas as condições 

importancia foi salientada pelos 

Muitas vezes, reduz-se intencionalmente a importãpcia 

varrendo os fundidos com uma relativa do transporte no gás 

corrente inerte (Matousek e Hlavac, 1971, Wakabayashi e Terai, 

1983). A influência do transporte no fundido pode, por sua vez, 
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limitando os ensaios de volatilização aos estágios 

em que a concentração de componente volátil à 

superficie permanece próxima da existente no resto da solução 

<Hlavac e Moravek, 1977). Contudo, à medida que o tempo decorre 

é de esperar que, tratando-se de fundidos que vaporizam 

incongruentemente, a 

gradualmente devido às 

volátil e ao consequente 

velocidade de volatilização decr~sça 

perdas preferenciais do componente mais 

empobrecimento à superf1cie. Se as 

variações de concentraç!o forem apreciáveis, podem formar-se, em 

determinados tipos de fundido, camadas superficiais de composição 

muito diferente da do resto do líquido <Kruithoff et al, 1958, 

Oldfi•ld e Wright, 1962, Shinbo, 1966, Murai et al, 1980, Conradt 

e Scholze, 1986). O restabelecimento da concentração do 

componente volátil à superfície pode ter lugar por difusão ou por 

convecção natural ou forçada (Sanders e Schaeffer, 1976, 

Schaeffer e Sanders, 1976>. 

Nas secções seguintes serão analizadas as diferentes 

propostas de modelos explicativos dos processos cinéticas de 

volatilização. Em relação a cada modelo far-se-~ referência aos 

vários resultados disponíveis na literatura, aos quais o mesmo 

foi aplicado. 

3.2. Difusão no fundido - corpo semi-infinito 

Quando o controle do processo global de volatilização cabe 

essencialmente ã difusão no fundido, em geral admitem-se como 

válidos os seguintes pressupostos 

<1> O fundido perde apenas um componente, seja ele um óxido 

puro ou misto, exigindo-se 

o fundido tenha uma 

unicamente que o material que deixa 

composição própria constante, 
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ind~pendentemente de ser, ou não, um composto particular (Cable, 

1978). 

<2> O fundido mantém-se estático durante o tempo que dura o 

ensaio. 

(3) A altura do fundido é suficiente para que este possa 

considerar-se um corpo semi-infinito. Esta hipôtese significa que, 

a concentração de componente volátil no fundo do recipiente deve 

manter-se constante e que, não há reduç3o apreciável da altura de 

fundido durante o tempo do ensaio. 

(4) o equilíbrio estabelece-se instantaneamente à 

superfície, na qual a concentração do componente volátil se 

mantém constante. 

(5) O coeficiente de difusão do componente volátil não 

depende da sua concentração no meio fundido. 

A descrição matem6ti~~ ci8~ta situação baseia-se na resolução 

da chamada lei de Fick da difusão 

8C/8t = 8/8x <D 8C/8x> 

<III-1> = D 8 2 C/ux 2 

onde C representa a concentração, t o tempo, x a distancia 

contada a partir da interface liquido-gás e D o coeficiente de 

difusão do componente volátil no fundido. 

Estabelecendo como condições fronteira e iniciais 

e = e, para X = o e t 2! o 

e = Co para X > o e t = o 

e = Co para X -> CtJ e t > o, 

a variação da concentração do componente volátil no fundido será 

dada pela equação <Crank, 1979) 

<III-2> 

onde C representa a concentração a uma distancia x medida 
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perpendicularmente à interface no tempo t e Co e e, as 

concentra9ões do componente volátil no fundido e na interface, 

respect i vamen te. 

Na interface <x=0) ter-se-á 

(111-3) 

a que corresponde o fluxo de material à superf1cie dado por 

(111-4) 

O termo <Dt) 1 / 2 corresponde, fisicamente, à chamada espessura da 

camada limite de difusão, 6. A eq. (111-4) poder6 entffo 

reescrever-se na forma mais genérica 

(111-5) 

e, sendo a fase gasosa renovada eficazmente, com equil1brio na 

interface <C, ~ 0) 

j = D/ô C0 (111-6) 

A perda total de componente volátil por unidade de área 

obtém-se resolvendo o integral da ,equação <111-4> 

donde 

. t 

M-t. = J CD <8C/8x> =-<-ol dt < l I I-7) 
o 

M-t. = 2C 0 <Dt/n) 1 / 2 

A linearidade entre M-t. e t 1 / 2 , 

<111-8) 

prevista pela eq. Clll-8), 

foi verificada por Oldfield e Wright (1962), mas a passagem perto 

da origem é raramente observada, atendendo não só â existência de 

um per1odo inicial necessário para atingir a temperatura do 

ensaio, como também à possibilidade de controle pelo processo 

interfacial. Oldfield e Wright <1962) aplicaram o modelo de 

difusão com êxito aos seus resultados experimentais de perdas a 

partir de fundidos de borosilicato de sódio entre 1200 e 1500 "C 

até tempos de 30 horas, e de fundidos silico-sodico-cálcicos na 

mesma gama de temperaturas até 70 horas. 
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O fluxo do componente preferencialmente volátil a partir da 

interface de um fundido deverá ser proporcional ao desvio que as 

condições actuais apresentam relativamente às condições de 

equil1brio, isto é 

(111-9) 

que traduz a ocorrência de uma reacção de 1• ordem, sendo a a 

constante da reacção <coeficiente de transferência de massa), C, 

a concentºração do componente volátil na interface e e_ a 

concentração do componente volátil em equil1brio com o vapor na 

inte~face, tomada como zero se a fase gasosa fôr eficazmente 

renovada. 

A perda total de componente volátil por unidade de área 

resulta da ::..-:·::;.~gração da eq. < 1 I 1-9), tomando C.=O e considerando 

a concentração na interface, e,, constante. 

M~ = ac,t <III-10) 

Não existindo resistência significativa ao transporte no 

fundido ou no vapor, a velocidade de volatilização poderá 

permanecer praticamente constante. Esta situação poderá ser, 

contudo, impedida por variação na composiç3o no fundido, 

nomeadamente quando as razões entre os fluxos de espécies 

individuais diferem das razões entre as correspondentes 

concentrações 

volatilização 

no fundido, sendo as perdas totais elevadas. A 

acumulação 

desvios à 

(111-10). 

em meio 

de vapor até 

relação linear 

fechado pode, igualmente, provocar 

condições próximas do equilíbrio e 

entre M e t, prevista pela eq. 

O modelo de evaporação na interface foi aplicado por Barlow 
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<1965) aos seus resultados de perdas a partir de fundidos SiO 2 -

CaO-B:z()3 entre 1200 e 1400 oC varridos por correntes de N~ 

contendo HzO a v6rias pressões parciais. A equaçao utilizada nao 

tinha a forma da eq. <111-10) mas incluia, como variável 

dependente, a concentração actual de componente volátil no 

fundido, ou seja, 

ln ((b-x)/al = kt (111-11) 

que é a forma integrada de uma reacção de 1~ ordem, sendo a a 

massa total da amostra, b a massa inicial de componente volãtil, 

x a massa de componente volátil perdida no tempo t e k uma 

constante. 

~ evaporação na interface pode ser controlante nos estágios 

iniciais da vaporização, 

volãtil ã superf1cie é 

em que a concentraçao de componente 

praticamente constante e idêntica A do-

resto do fundido <Shinbo, 1966, Hlavac e Moravek, 1977>. 

3.3.2. Volatiliza9!0 no v6cuo 

No vácuo o fluxo por evaporação é dado pela equaçao <Roth, 

1976) 

(111-12) 

com j expresso em g cm-2 s- 1 e sendo Peq a pressao de vapor de 

equil1brio da espécie evaporada em mmHg, K o peso molecular da 

espécie evaporada em g mole- 1 e Ta temperatura absoluta em K. 

3.4. Transporte ~o gls 

3.4.1, Modelo de convacçao forçada 

,Se o transporte na fase gasosa for considerado o passo 

controlante da volatilização global, e admitindo que o mesmo se 

traduz essencialmente num processo de difusão, o fluxo de 
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material a partir da interface, mantendo a atmosfera estática, 

pode ser expresso pela equação genérica 

j = <KD._,/6'g)<p:i.-p 0 ) (lll-13) 

onde Dg é o coeficiente de difus8o no gás, P1 a pressao do vapor 

na interface e p 0 a pres~ao, do vapor a uma distancia longinqua 

da interface <equivalente à pressão parcial inicial do vapor na 

atmosfera, normalmente tomada como zero>. K é uma constante 

introduzida por uma questão de coerência de unidades e 6,.;a é a 

espessura da camada limite de difusão no gás. 

A eq. < I I I -13 > é semelhante à eq.<III-5). Contudo, a 

definição de 6g por analogia com a eq. <III-4) só seria v,5lida 

caso ·se verificassem todos os pressupostos af admitidos, 

nomeadamente na que diz respeita à ausência de convecção e à 

existência de uma fase gasosa de dimensões muito superiores à 

espessura da prõpria camada fronteira, Ora, mesmo sem a 

passagem deliberada de uma corrente gasosa existem geralmente 

na atmosfera correntes de convecção, provocadas por gradientes de 

temperatura. 

A passagem de uma corrente gasosa com uma determinada 

velocidade c~nstante sobre a superf1cie de um fundido provoca o 

desenvolvimento de uma camada limite hidrodinâmica, devido ao 

gradiente de velocidades gerado a partir da interface. Dado o 

contributo da convecção para a transferência de massa, a formação 

da camada limite de difusão será, em consequência, influenciada 

pelo estabelecimento da camada limite hidrodinâmica. 

Blasius <Welty et al, 1976) desenvolveu uma solução para a 

camada limite hidrodinâmica, no caso de um fluxo laminar varrendo 

uma superfície plana. A solução de Blasius inicial, que 

pressupunha que a transferência de massa entre a placa e a camada 
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limite laminar era desprezável, foi posteriormente modificada 

para os casos em que o transporte de matéria se torna importante, 

como sucede na vaporização de materiais voláteis. 

Para um fluido com um número de Schmidt, Se, diferente da 

unidade, <Se = ,)/D 1.i, sendo ;J a viscosidade cinemática do gás e D,;1 

o coeficiente de difusão da espécie evaporada na ~tmosfera), 

supondo que a cama.da limite de difusão, de espessura 6'._,, está 

inteiramente contida na camada limite hidrodinâmica, de espessura 

6h <Fig. 111-1), e desde que a reacção à superficie seja rápida, 

considera-se válida a seguinte relação <Bird et al, 1960) 

6 ~ 6 g = Se 1 
"'

3 <III-14) 

GAS -----

Sg 

INTERFACE 

Fig. 111-1 Transporte de vapor por efeito de convecção forçada na fase 
gasosa: camadas limites hidrodinâmica e de difusão. 

Ocorrendo transferência de massa a partir da interface, a 

espessura da camada limite, 6·,;a, a uma distância x do inicio da 

placa ê dada pela solução de Blasius modificada 

(111-15) 

onde Re~ é o número de Reynolds local sendo v_ a 

velocidade máxima na perfil de velocidades estabelecida). 
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O fluxo de material a partir da interface pode então 

escrever-se 

(111-16) 

sendo C1g e Co~ as concentrações do componente vol~til no gás, ~ 

superf1cie e a uma distância long1nqua da interface. Por sua vez, 

o fluxo de material referente a uma superf1cie plana de 

comprimento L e largura W, com Cc,g desprezável, será dado pela 

expressão 

(111-17) 

No caso em que a camada limite hidrodinâmica é turbulenta 

desde ,o inicio da placa, considera-se válida a seguinte relação 

(111-18) 

O fluxo de material referente a uma área W.L virá, neste 

caso, dado por 

<III-19) 

Uma maneira prática de verificar se determinado processo de 

volatilização é, ou não, afectado pelo transporte na atmosfera 

consiste em fazer passar sobre um fundido uma corrente de gas não 

reactivo, a várias velocidades, comparando as perdas provocadas. 

Se todas as variáveis nas eqs. (III-17) e (111-19) se mantiverem 

constantes, sendo apenas ôg afectado pela passagem da corrente, 

ter-se-á 

(111-20) 

que é aplicável a regime laminar <eq. (111-17)). 

No caso de uma camada limite turbulenta 

efeito da velocidade traduzir-se-á pela relação 

(111-21) 

(eq. CIII-19>) o 
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Admite-se que, dada a magnitude dos caudais utilizados na 

prática o regime essencialmente estabelecido é do tipo laminar. 

Os ensaios de 

tubulares. Sob o 

volatilização ocorrem geralmente em fornos 

efeito de uma corrente gasosa o perfil de 

velocidades desenvolver-se-á, antes de atingida a superf1cie 

plana do fundido, no espaço cilindrico limitado pelas paredes do 

tubo de trabalho. A entrada de uma corrente gasosa num espaço 

tubular produz perturbações iniciais, que apenas se dissipam a 

uma certa distância, aonde se completa a formação da camada 

limite hidrodinâmica e se estabiliza o perfil de velocidades. A 

relação entre essa distância e o diâmetro do tubo é dada, em 

regime laminar, por <Welty et al, 1976) 

L/d~ = 0,0575 Re <111-22) 

onde Re representa o número de Reynolds referido ao diâmetro do 

tubo d~ e a velocidade média da corrente de gás <vm=l/2v-, sendo 

v_ a velocidade máxima no perfil de velocidades estabelecido>. 

Dado que as amostras se encontram normalmente muito afastadas da 

entrada das correntes, e tendo em conta as magnitudes t1picas dos 

caudais usados, garante-se, no essencial, a existência sobre as 

amostras do regime laminar previamente estabelecido, ainda que, 

devido a eventuais gradientes de temperatura seja de admitir a 

ocorrência de alguma turbulência local. A interposição dos 

cadinhos no trajecto das correntes constitui, naturalmente, um 

factor de desesxabilização das mesmas, podendo ser responsável 

pela ocorrência de turbilhões e zonas mortas nos locais em que o 

acesso da corrente principal é dificultado. Esta situação ocorre, 

por exemplo, quando é apreciável a redução na espessura da 

amostra fundida, provocada por perdas elevadas. 
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3.4.2. Efeito da pressão total do sistema 

A importância do transporte no gás num processo de 

volatilização, para além de poder avaliar-se através do efeito da 

convecção, pode também prever-se actuando sobre uma variável que 

afecte, por exemplo, o coeficiente de difusão no gás <veja-se 

eq. <III-17> e <III-19)), A pressão total do sistema constitui uma 

dessas variáveis. 

Hlavac e Moravek (1977) estudaram a composição lSiO~:lPbO a 

1000 oe, às pressões totais de 0,2 e 1 atm, e verificaram que a 

0,2 atm as perdas eram 5 vezes superiores às obtidas a 1 atm, de 

acordo com o que prevê a teoria da difusão na fase gasosa <Bird 

et al, 1976); 

O aumento nas perdas por volatilização por efeito da redução 

na pressão total da atmosfera sobre o fundido foi 

qualitativamente verificado por Cable e Chaudhry <~Y75c) com uma 

composi9ão silico-sodico-cálcica. Num vácuo da ordem de 10- 4 a 

10-s atm, os autores obtiveram perdas em peso muito superiores as 

que se verificaram à pressão de 1 atm. 

3.5. Controle misto 

A transferência de um componente volátil desde o fundido até 

à atmosfera pode ser ilustrada através do esquema na Fig. III-2, 

onde o significado das variáveis é o mesmo que lhes foi atribu1do 

ao longo do texto. 

Usando o conceito de camada limite, a continuidade impõe, 

segundo as eqs. <III-5>, <IIl-9) e <III-13) 

CD/ô><Co-C1> = a<C 1-C-> = <KDg/6~><p1-po> <III-23) 

As variáveis De & não indexadas referem-se ao fundido. 
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GAS 

Sg 
INTERFACE 

LÍQUIDO 

-e Co 

Fig. IIl-2 Perfis t1picos de concentração 
referência às variãveis mais importantes para 
valatil izaçãa. 

no fundido e no gas, com 
a estuda da cinética de 

Se a resistência na interface for pequena (o que sucede 

quando· o coeficiente de transferência de massa é elevado) C 1 

considera-se em equilíbrio com p 1 • Tratando-se de soluções 

diluidas, estas variãveis estão frequentemente relacionadas 

pela Lei de Henry 

p, = HC, ou P- = HC- (111-24) 

onde H é a constante de Henry. 

Não havendo acumulação de matéria, as velocidades de 

transporte no fundido e no gás deverão igualar-se, isto é, 

(111-25) 

ou, atendendo à eq. <III-24), 

< III-26) 

em que Co,- representa a concentração no fundido em equilibrio 

com a pressão Po• · 

Como primeira aproximação, o processo de volatilização 

considera-se controlado por difusão no fundido quando 

D/ô << HKDgl',S g <III-27) 
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Nestas condições ter-se-á <p 1 -po>->O, ou seja, a pressao parcial 

do componente volátil na atmosfera é praticamente uniforme. 

De modo idêntico, o processo será controlado por difusão na 

atmosfera se for desprezável o gradiente de concentrações no 

fundido, isto é, C 1 ~C 0 , tendo-~e neste caso, 

HKD._,/ôg << D/ô <III-28) 

Um controle por evaporação na interface corresponderia, 

logicamente, a concentrações uniformes, quer no fundido, quer na 

atmosfera, isto é, Co~C 1 e pc~P1, donde resultaria 

D/ô >> a e HKDg/ô ._, > > a <III-29) 

A.redução de um processo global a uma única etapa nem sempre 

traduz razoavelmente o comportamento real. O tratamento 

matemático de situações mistas inclui, em geral, apenas dois 

subprocessos, e baseia-se fundamentalmente 

equações que englobam os membros da eq. <III-23), considerados 

dois a dois. 

3.5.1. Controle misto por difusão no fundido e reaccao à 

superf1cie 

3.5.1.1. Corpo semi-infinito e coeficiente de difusao 

independente da concentração 

Este modelo foi primeiramente utizado por Terai e Ueno 

(1966) para explicar os desvios à eq. CIII-8). A principal 

diferença entre o modelo de controle misto por difusão+reacção e 

o de controle apenas por difusão no fundido reside no facto de se 

considerar que a concentração do componente volátil à superfície 

varia com o tempo. A ocorrência dos dois processos em simultâneo 

traduz-se, de acordo com a eq. <III-23), pela igualdade 
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(III-30) 

que constitui a primeira condição fronteira necessária para a 

resolução dos balanços de material relativos à difusao no 

fundido. As restantes condições fronteira são: 

e = Co para O<x<oo e t = o 

e = ci para x=O e t ~ o (111-31) 

ci = e_ para t = 00 

e = Co para X -> ex, 

Atendendo a estas condições, a resolução da eq. <111-30) conduz a 

e-e_ x x 
= erf----+ exp<hx + h 2 Dt)erfc<---- + h<Dt) 1 / 2 ) 

C 0 -C- 2(Dt) i/:z 2(Dt) 1 / 2 

(111-32) 

onde h = a/D. 

Na interface <x = O> ter-se-á 

<C 1-C->/<Cc,-C-> = exp <h 2 Dt) erfc(h<Dt) ;.,:..:J <III-33) 

A perda total por unidade de área virá neste caso dada 

pela equação 

C 0 -C- 2h 
Mi.o = (exp<h 2 Dt> erfc<h<Dt) 1 / 2 ) -1 + <Dt > 1 /:Z) 

h 7t1/:Z 

<III-34> 

Para tempos suficientemente longos <erfc->O> os resultados 

tendem para a solução t1pica de controle exclusivo por difusão, 

caracterizado pela relação linear entre e A 

extrapolação desta relação para M~.=O corresponde a um tempo t 1)0. 

A determinação do.declive dM/dt 1 / 2 para tempos longos e do tempo 

t1 estão na base do chamado método gráfico, a partir do qual se 

obtêm os parâmetros a e D <Matousek e Hlavac, 1971, Cable et al, 

1975a, 1975b). Para tal, torna-se necessário conhecer, não só a 

densidade do fundido à temperatura do ensaio, como também o 
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componente preferencialmente volátil, para o cálculo de C 0 • Em 

condições usuais admite-se que a fase gasosa é removida 

continuamente, sendo a concentração e_ considerada nula. 

De acordo com o método gráfico, ter-se-á para o coeficiente 

de difusão, 

D = (rr 1 / 2 /2(Co-C-)dM/dt 1 / 2 J 2 

e para o parâmetro a 

donde 

(111-35) 

(111-36) 

<III-37) 

A-1 ternativamente ao método 

computação iterativas 

Chaudhry, 1975c, Frade, 

ao/8t 1 / 2 = O e para D, a 

<Cable et 

gráfico, usam-se técnicas de 

al, 1975a, 1975b, Cable e 

1983). O ajuste 

ah/8t 1 / 2 = o. 

corresponde, para h, a 

O modelo de difusão+reacção com o coeficiente de difusao 

independente da concentração no fundido permitiu interpretar 

muitos resultados experimentais, embora o significado f1sico de D 

e a, determinados como parâmetros de ajuste, não esteja ainda 

suficientemente clarificado <Cable et al, 1975a, 1975b, Cable e 

Chaudhry, 1975c, Cable, 1978). 

Na Tabela 111-1 são referidos alguns sistemas em relação aos 

quais os resultados de volatilização foram explicados pelo modelo 

de difusão+reacção, bem como a temperatura ou gama de 

temperaturas e o intervalo máximo de tempo <tm) sobre os quais 

incidiu o tratamento matemática. 
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Tabela III-1 - Modelo de difusão+reacção com parametros a e D 

independentes da concentração: temperaturas e 

intervalos máximos de tempo <tm> a que se referem 

os tratamentos matemáticos efectuados por diversos 

autores. 

Fonte Sistema Temp. <oC) tm (h) 

Componente preferencialmente volátil - PbO 

Cable et al SiO2-PbO-CaO-R2O-Al2O3 900-1400 200 
<1975a>* 

SiO2-PbO 1200 14 

Terai e Ueno SiO2-PbO-R2O 1125-1455 25 
(1966) 

Matousek e SiO2-PbO-R2O 1300 8 
Hlavac 
(1971) 

Componente preferencialmente volátil - Na2O 

Cable et al SiO2-Na2O 1100-1400 200 
<1975b>** 

Hola et al SiO2-Na2O 1300 48 
(1974) <pH2O<0,69atm) 

Cable e SiO2-CaO-Na2O 1100-1300 106 
Chaudhry (vácuo) 
(1975c) 

1400-1450 200 
<P = 1 atm) 

------------------------------------------------------------------
* Resultados de Preston e Turner (1932b, 1935). 
** Resultados de Preston e Turner (1932c) e de Lawton (1942). 

Para o caso em que PbO foi considerado o componente 

preferencialmente volãtil, os valores de a variaram entre 

6,4x1o-a cm 5- 1 <Cable et al, 1975a) e 2,6xlo-5 cm 5- 1 <Matousek 

e Hlavac, 1971). Por sua vez, os valores de D oscilaram entre os 
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limites de 7,2x10- 10 cm2 s- 1 <Cable et al, 1975a) e 1,3xlo-6 cmz 

s- 1 <Matousek e Hlavac, 1971). No caso em 

considerado o componente preferencialmente volátil, a apresentou 

valores entre 2xl0-9 e 2x10- 4 cm s- 1 (Cable et al, 1975b) e D 

variou na gama de 4x10- 10 e 9x10-7 cmz 

1975c). Embora nalgumas situações se 

<Cable e Chaudhry, 

experimentais obedecem ao modelo 

verifique que os dados 

de difusão+reacção, os 

parametros a e D não podem determinar-se sem previamente se 

estabelecer qual a espécie presente maioritariamente na vapor 

<Matousek, 1979>. 

Sistema Na:zQ-B2º,~ 

Os resultados das perdas por volatilização no sistema Na 2 0-

B~o~ obtidos por Lawton <1942) foram interpretados por Cable 

<1978> à luz do modelo de controle misto por difusão· e reacção. 

A relação linear M~ = f(t 1 / 2 ) prevista pela eq. (111-34> foi 

verificada para todos os dados experimentais correspondentes a 

composições na gama de 5,6 a 36,9% molar de Na2O, para tempos 

mAximos de tratamento térmico de 20 horas a 1200 °C, 50 horas a 

1100 oC e 100 horas a 1000 oe. Neste sistema supôs-se que NaB02 

seria a espécie preferencialmente volâtil. Nas composições em que 

a difusão no fundido se revelou importante (concentrações de Na 2 O 

> 15% molar> o autor obteve, por um método numérico, valores de 

Da 1200 oC· entre 2,4x10-s e 4,lx10-s cm2 s- 1 e valores de a 

oscilando entre 1,4x1Q-6 e 1,7xlo-s cm s- 1 • 

3.5.1.2. Refinamentos do modelo de difusao+reacçao 

A. Corpo finito 

Nem sempre a altura de fundido é suficiente para que ~ste 
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possa ser considerado um corpo semi-infinito durante um ensaio 

total de volatilização. Mantendo todas as condições fronteira 

definidas pelas eqs <III-31> e introduzindo a condição da altura 

finita de fundido, a perda total de material virã dada por 

<C~rlslaw e Jaeger, 1959> 

M 2 L 2 

= h., l: <III-38) 
n=l ~"2 <Pn2 +L 2 +L> 

onde M~ representa a perda máxima possível por unidade de área e 

h., a altura finita de fundido. L = h-,a/D e ~" sao as raízes 

positivas de ~ntan~n = L. 

Os desvios ã eq. <III-34> estão muitas vezes relacionados 

com o Jacto de o fundido não poder ser considerado um corpo semi-

infinito. A eq. <III-38) deve pois testar-se sempre que sejam 

detectados tais desvios. 

Se durante o tempo em que decorre um ensaio de 

volatilização forem significativas as perdas de componente 

volátil, a hipótese de corpo finito pode justificar-se. Nestas 

condições, os declives das curvas M = f(t 1 / 2 ) tenderao a diminuir 

à medida que M-t.->M- <Cabla et al, 1975a) l!lté um vl!llor próximo de 

A aplicação deste modelo permitiu a Cable et al (1975a) 

interpretar os resultados de Preston e Turner (1932b) relativos 

às perdas a partir de fundidos contendo PbO (vidro cristal) a 

1300 e a 1400 CC, tendo-se verificado o início da inflex~o 

' progressiva das ~urvas M = f<t 1 / 2 ) a partir de aproximadamente 36 

horas, correspondente à condição M~~0,5M_. 

O mesmo modelo foi testado por Terai e Ueno <1966) para 

fundidos contendo também PbO <vidro óptico) entre 1125 e 1145 °C. 

Os autores verificaram que, até ao tempo mãximo estudado <25 

84 



horas>, quer este modelo, 

Cap. III 

quer o de corpo semi-infinito, 

conduziam a resultados semelhantes. 

B. Coeficiente de difusão dependente da concentração 

Em solu9ões diluidas a variação do coeficiente de difusao 

com a concentração da 

considerada desprezável. 

fundidos v1treos tal 

espécie que difunde 

Em situações como a 

aproximação raramente 

é, geralmente, 

vaporização de 

corresponde à 

realidade e a equação fundamental do processo passa a ser 

ClII-39) 

A solução do modelo de difusão+reacção com o coeficiente de 

difusão dependente da concentra9ão, correspondente às eqs<III-39> 

e <111-9> com as condições iniciais e fronteira (111-31), requer 

o uso de métodos numéricos <Frade, 1983). Uma exposi9ão 

pormenorizada deste modelo foi apresentada por Cable e Cardew 

(1977): 

A aplicação do modelo de difusão+reacção com parametros 

constantes aos sistemas Si0 2 -Na 2 0 <Cable et al, 1975b> e Si0 2 ~Pb0 

CCable et al, 1975a) ilustrou a grande variação de a e de D com a 

concentração inicial de componente volátil no fundido. Esta 

indicação levou a que Cable e Cardew (1977> tratassem os 

resultados experimentais relativos a estes sistemas através do 

modelo de parâmetros de.pendentes da concentra9ão. Desse trabalho 

podem genericamente retirar-se as conclusões seguintes: 

Cl> Um sistema sõ deve considerar-se de propriedades 

constantes, se em ensaios prévios for verificado que a e D não 

variam com a concentração in~cial de componente volátil. 

(2) A relação entre as perdas e o tempo, supondo os 

parâmetros dependentes da concentração, é satisfatoriamente 
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descrita pelo modelo de parâmetros constantes. 

<3> O dcréscimo da concentração do componente volátil na 

interface, C~, é, em regra, mais brusco quando deduzido do modelo 

de parâmetros constantes Ceq. (III-33)) do que quando previsto 

pelo modelo de parâmetros variáveis, dependendo do valor de C 0 e 

de h. 

C. Propostas de modelos alternativos 

Os modelos anteriormente tratados baseiam-se, de um modo 

geral, na difusão de apenas um componente, ao qual se referem os 

parâmetros a e D deduzidos por via matemática. 

Alguns autores (Murai et al, 1980, Wakabayashi e Terai, 

1983) têm criticado a aplicação destes modelos à interpretação 

dos resultados experimentais de volatilização, apelando ao facto 

de os parâmetros a e D calculados, serem dif1ceis de relacionar 

com as caracter1sticas f1sico-qu1micas do sistema, e por 

considerarem que tais modelos, ao serem omissos relativamente à 

difusão de outras espécies, que não a preferencialmente volátil, 

não traduzem cabalmente situações de difusão multicomponente. 

Aqueles autores basearam-se na análise por microsonda das 

concentrações de todos os componentes num sistema vítreo, embora 

os resultados a que chegaram não pareçam suficientes para aceitar 

inequivocamente os modelos alternativos propostos. Pensa-se que, 

se fosse poss1vel conhecer a dependência D<C> correcta, o modelo 

de difusão+reacçã~ com parametros dependentes da concentração 

poderia, eventualmente, explicar os seus resultados 

experimentais. 

86 



Cap. III 

3.5.1.3. Casos particulares 

A. Vaporiza9ão em sistemas inerte-vol4til com agitação 

A convecção invalida qualquer dos modelos de difusao 

anteriormente apresentadas. O caso limite, em que a agitação é 

suficiente para manter a composição no liquido uniforme, é ainda 

governada pela eq. <111-9>. 

A concentração do componente volátil na interface é dada 

neste caso por 

<IIl-40) 

em que M. representa a perda máxima possível por unidade de área, 

M~ a perda total após o tempo t eh~ a altura de fundido. A 

cinética da volatilização traduzir-~e-á pela equação 

ln <M.-M)/M. = at/h~ (III-41) 

Uma agitação moderada corresponde a uma solução intermédia 

entre as eqs. <II 1-34> e <II I-41). 

B. Vaporizaç!o congruente 

Quando a vaporização é congruente a difusão no fundido pode 

desprezar-se, tendo-se neste caso e~= C 0 • 

O fluxo de material volatilizado a partir da interface será 

então dado por 

(III-42) 

que se obtém directamente da eq. <III-9). 

A perda total por unidade de área virá dada por 

<III-43) 

considerado o limite da eq. <111-34) para h muito pequeno. 
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Scholze e seus colaboradores <Hanke e Scholze, 1977, Conradt 

et al, 1983, Conradt e Scholze, 1986) apresentaram, para o caso 

da vaporização reactiva em condições de convec9ao na atmosfera, 

uma aproximação quantitativa, baseada na chamada equação de 

Langmuir modificada, a qual se revelou coerente com alguns 

resultados experimentais obtidos naquelas condições. Pressupõe

se nesta aproximação que o transporte no fundido não constitui 

resistência significativa no processo global. 

A equação de Langmuir modificada tem a forma 

J:1. = a.:1. Sue <III-44> 

com <III-45> 

sendo J:1. o fluxo por unidade de ~reado componente ido fundido 

e a:1. um coeficiente relacionado com a cinética da transferência 

de massa e da reacção. A variável ~:1.k designa o coeficiente 

estequiométrico do produto k nas reacções de volatilização, 

Mk a pressão de vapor de equillbrio da espécie k e o peso 

molecular da espécie k, respectivamente. 

O parâmetro S:1.k pode ser calculado sempre que se disponha de 

dados termodinâmicos relativos às pressões de equil1brio das 

espécies formadas no vapor <Tabelas de JANAF, 1971, Argent et al, 

1980, Conradt e Scholze, 1986). 

Conradt e Scholze (1986) confirmaram a linearidade entre as 

perdas em peso e ps parâmetros s,k calculados pela eq. <III-45) em 

fundidos de vários sistemas, 

preferencialmente volâteis PbO, Na;.!Ü, 

sendo os componentes 

Os 1:1.utores 

verificaram que os parâmetros a:1. dependi1:1.ro signific1:1.tivamente da 

temperatura, mas eram pouco ·sens1veis a variações de composição 
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dentro de cada sistema. Sendo a, u~ constante cinética que 

traduz os efeitos conjugados da reacção à superficie e do 

transporte no vapor, a mes.ma pode ser expressa por uma 

equação do tipo 

a, = a,. a 5 <III-46) 

na qual a,. mede a fracçao de controle por reacçao e a 5 a fracç~o 

de controle por transporte no vapor. 

O termo a 9 pode calcular-se para a espécie k predominante no 

vapor através de uma equação empírica <Conradt e Scholze, 1986) 

que corresponde, fundamentalmente, ao modelo de convecção forçada 

<III-47> 

Shk representa o nümero de Sherwood <Sh=a/D>, Dk é o coeficiente 

de difusão da espécie k, l é uma dimensão característica do 

sistema e Mk o peso molecular da espécie k. 

Para o cálculo de Dk os autores sugerü am uma relação com a 

forma 

(111-48) 

onde dk designa o diametro molecular médio da espécie que se 

perde, k, do o diametro molecular médio do gás transportador e Mo 

o respectivo peso molecular. 

O termo aA, relacionado com a reacçao à superfície, pode ser 

encarado como uma constante de um processo activado termicamente, 

através de uma equação do tipo 

<III-49> 

embora seja imprqvável a atribuição prática de valores à energia 

de activação E,.. A reacção à superfície só será energeticamente 

favorável se a energia de activaçao for negativa ca,.>1> ou 

desprezável (a~l). 

A comparação entre os valores· de a,, obtidos 
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experimentalmente a partir da relação (111-4), e os de a 5 , 

calculados pela eq. (111-47), permite avaliar a importância 

relativa do transporte no vapor no processo global, sendo este 

tanto mais significativo quanta mais próximas forem as valares de 

ai e a 5 • 
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CAPITULO IV - COMPOSIÇÕES SELECCIONADAS NA PRESENTE INVESTIGAÇÃO: 
, 

PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS MAIS IMPORTANTES 

1. Seleoçao das composições a estudar 

Na presente investigação foram seleccionadas para o estudo 

da volatilização duas composições correspondendo a picos da linha 

11 1 iq uidus" no respectivo diagrama de fases <Fig. IV-1)-

ramos descendente e ascendente em relação ao eutético 

Fundiram-se as composições 

Efectuaram-se estudos sistemáticos sobre as 

composições 1:4 1 1:3, 2:3, 1:1,1 e 1:1. Foi abandonada a 

composição 1,4:1 pelos motivos que adiante serão referidos. 

Para algumas das composições foi necessário fundir material 

por várias vezes. Todos os fundidos obtidos foram analisados por 

via hümida, rejeitando-se aqueles cuja composição em Na 2 0 diferia 

da média das da mesma série em mais de 0,6% em peso. Cada tipo de 

fundido foi referenciado pelo valor médio das várias fusões 

efectuadas, sendo os resultados apresentados na Tabela IV-1. A 

percentagem ponderal de B20 3 tomou-se como a diferença para 100. 

Ao longo da presente exposição as composições estudadas 

serão indistintamente referenciadas pela designação alfabética ou 

pela abreviatura. da composição teórica molar, x:y, tal como 

definida na Tabela IV-1. Optou-se pelo segundo tipo de 

nomenclatura sempre que se considerou que a discussão seria 

clarificada pela indicação do conteúdo em Na 2 0. 

91 



1000 

Cap. IV 
900 - Liquido Liquido 

(.) 
o - 800 
<a 743• ... 730• 
:J - 700 120• 
<a a 68• ... ---- --cu 1132• 840· "---a. - ---- ,;---

E 
o 

600 N 580 a, 

cu .. .._ o .. .. .. ., 
o o ºº N N NN • N a, a, li z 1D ., .. . 

500 490• N ... 
o o 00 

N ... NN .. • . .. 
z z zz 

30 40 50 60 70 80 

% molar de 8203 

Fig. IV-1 Diagrama de fases sólido-liquido do sistema Na 2 0-B:z() 3 , com 
referência, sobre a linha "liquidus", das composições estudadas na presente 
investigação. <Extrafdo de Levin et al, 1975). 

Tabela· IV-1 - Composições seleccionadas 

Designação Composição teórica % ponderal de Na20 
do fundido molar -------------------------------

Teórica Fundidos Média 
preparados 

----------------------------------------------------------------
X lNa 2 0: 4B:z() 3 18,2 X1 = 18, 1 18, 1 

X:2 = 18,0 
X,., = 18,2 

z lNa:z(): 3B:.!) 3 22,9 '7 
t., 1 = 22,0 22, (5 
Z:2 = 23,1 

E 1Na 2 0: 2, 4B 2 0,::i 27,0 E1 = 26,6 26,6 

T 2 Na ::;;:O : 3 B ::;;:O ,., 37,2 T1 = 37,2 36,7 
T2 = 36,6 
T 3 = 36,7 
T4 = 36,7 
Ts = 36,4 
Ts = 36,9 

T'' 1Na 2 0: 1, 2B 2 0,::i 42,3 T', i = 42,0 42,0 

T' 1Na 2 0: 1, 1B 2 0,::i 44,7 T-1 = 44,1 44, l 

V lNa:z(): lB:.i.0::, 47,1 V1 = 47,8 47,6 
V:2 = 47,8 
V:-., = 47,5 
V4 = 47,8 
VF.5, = 47,2 

s 1, 4Na:z(): 1B:.!) 3 55,5 S1 = 54,9 54,9 
-----------------------------------------------------------------
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2. Caracterização das composições seleccionadas 

(a) Estrutura à temperatura ambiente 

Nem todas as composiçóes estudadas apresentam aspecto v1treo 

ã temperatura ambiente. Este facto é, contudo, irrelevante para o 

estudo da volatilização, visto que a mesma tem lugar a 

temperaturas às quais as composições se encontram completamente 

fundidas. 

Segundo Rawson (í967) existem duas regióes de formação de 

vidro no sistema Nad)-B~03, sendo uma entre O e 38% molar de Na 2 O 

e outra, mais estreita, entre 66,5 e 71,5% molar de Nad). 

Recentemente, Kasper et al (1984) conseguiram expandir a zona de 

formação de vidro, em particular na região de elevado conteúdo em 

Na2O, utilizando uma técnica de arrefecimento por rolos. 

As composições estudadas no presente trabalho são 

esquematicamente representadas na Fig. IV-2, com referência às 

zonas de formação de vidro, segundo Rawson (1967). 

111111 Vidro 

X Z E T fi V S 
• 1 <11111111:J'l/111,.,111,..l11111111111,,-..1 '--•-•-'----<-..... ---r1,'lA1,1--

20 30 40 50 60 70 

Composição (%molar de Na 2O) 

Fig. IV-2 Zonas de formação de vidro no sistema Na2')-B2') 3 , segundo Rawson 
<1967), com indicação das composições estudadas na presente investigc,.ção. 

1 

A temperatura ambiente as fundidos E, Z, e X e respectivos 

resíduos apresentaram-se sempre com aspecto vítreo, obedecendo 

assim à distribuição sugerida por Rawson (1967). Por sua vez, os 

fundidos S, V, r-- e T mostraram em geral um aspecto 
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exibindo uma côr branca baça. Alguns resíduos da 

composição T, sobretudo os correspondentes a tratamentos térmicos 

prolongados, apresentaram-se vítreas à temperatura ambiente. A 

natureza vítrea das composições z e X, bem como as 

características cristalinas das composições s 
' 

V e T, foram 

confirmadas por DRX. Os difractogramas referentes às composições 

V e T indicaram a existência predominante do composto NaBO 2 ã 

temperatura ambiente. 

Cb) Massa·específica 

Na Fig. IV-3 são referidos os valores das massas especificas 

dos baratos de sôdio a várias temperaturas, retirados de várias 

fontes bibliográficas. A temperatura de 1100 °C, a que teve lugar 

a maioria dos ensaios de volatilização, as massas específicas dos 

fundidos sistematicamente estudados foram tomadas por 

interpolação a partir das determinações de Riebling <1967), tendo 

sido usados os valores referidos na Tabela IV-2. 

<c> Viscosidade 

Uma característica dos fundidos barato-sódicas é a sua baixa 

viscosidade. A variação da viscosidade com a composição e com a 

temperatura foi medida 

Toguri, 1976, Leedecke e 

Turkdogan, 1983). Não 

fundidos barato-sódicas 

se 

por vários investigadores CKaiura e 

Bergeron, 1978, Matusita et al, 1980, 

dispõe, no entanto, de dados para 

com 

molar <Fig. IV-4>. Contudo, 

conteúdo em Na 2 O superior a 33,3% 

extrapolando, obtêm-se para as 

viscosidades de alguns fundidos estudados neste trabalho valores 

da ordem de 15 e 9 cp, para as composições coro, respectivaroente, 

47,6% e 54,9% em peso de Na 2 O, isto é, apenas cerca de uma ordem 

94 



Cap, IV 

2,4 ----.----.----...----.----.----,---, 

2,3 

2,2 

---I') 
1 

E 
o 2,1 
O> ..._.. 

tU 
o -·-o 
4) 
a. 
V) 
4) 

tU 
V) 
V) 

tU 
~ 

2,0 

1,9 

1,8 

1,7 

1,6 
O ::t5°C (Shartsisetal,1953) 
6. 1000 ºC ( Shartsis et ai, 1953) 

O 11ooºC (Riebling,19157) 

1,5-C---'-----'------'----'-----'-----'-----J 
o 20 40 60 

Composição (%molar de Na 2 0) 

Fig. IV-3 Massa específica de baratos de sõdio a diferentes temperaturas, 
segundo vârias fontes bibliogrãficas. 

Tabela IV-2 - Massa especifica das composições estudadas. 

Designação 
do fundido 

X 
z 
T 
T~ 
V 

Composição em Na20 

% ponderal % molar 

18, 1 19,9 
22,6 24,7 
36,7 39,4 
44,1 47,0 
47,6 50,7 

r 1100oC (g Cm- 3
) 

1,902 
1,936 
1,907 
1,866 
1,853 
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2,5 

2,0 

1) 
CII 1,5 ·-o 
o. 

E 1,0 1) 

:i. -
:1. 0,5 
o, 
o 

o 

-0,5 

o 10 20 30 

Composição (%molar de Na2 O) 

Fig. IV-4 Viscosidade Cµ) de baratas de sõdia a vârias temperaturas, 
segunda Kaiura e Taguri (1976>. 

0,24 
T-9oo•C 

-
"iE 

0,20 z -
IO ·-(J ·--... 0,16 Q) 
Q. 
::s 
(/) 

o 
ICO 
(/) 

e 0,12 Q) .... 

0,0 8 =z., _ _... __ --'------JL...----'----L----J 

o 40 60 

R20 (%molar) 
Fig. IV-5 Tensão superficial de baratas alcalinas a 900 CC, segundo 
Shartsis e Capps <1952>. 
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de grandeza 

ambiente. 

superior à viscosidade da água ã temperatura 

(d) Tensão superficial 

Existe muito pouca informação sobre a tensão superficial dos 

fundidos borato-sódicos. A maioria dos estudos relativos a esta 

propriedade diz respeito a vidros à base de SiO 2 com composiçôes 

próximas das comerciais <Akthar, 1966, Paul, 1982, Navarro, 
, 

1985). E sabido que os fundidos de baratos alcalinos possuem 

tensões superficiais inferiores às dos fundidos de silicatos 

<Shartsis e Spinner, 1951), variando as primeiras com a 

composição de alcalino de acordo com a representação na Fig. IV-5 

<Shartsis e Capps, 1952). 

do tipo de alcalino 

acarretam alterações 

Torna-se claro que, independentemente 

pequenas variações na concentração deste 

apreciáveis nos valores da tensão 

superficial, o que afectará naturalmente as caracteristicas de 

molhabilidade dos fundidos. 

Quanto ao efeito da temperatura no caso particular dos 

fundidos Na~-8~3, Shartsis e Capps (1952) verificaram que, 

na gama de O a 18% em peso de Na 2 O a tensao superficial aumentava 

ligeiramente com a temperatura entre 700 e 1200 -=-e, mas diminuia 

no mesmo intervalo de temperaturas para conteúdos em Na 2 O na gama 

de 18 a 36¾ ponderal. 
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CAPITULO V - SUPORTE EXPERIMENTAL 

1. Técnicas experimentais utilizadas 

1.1. Preparaç!o das amostras 

Cap. V 

Em ensaios preliminares fundiu-se uma mesma composição 

nominal partindo de vários tipos de reagentes, tendo em vista 

averiguar quais deles originavam a composição mais próxima da 

pretendida. Foram tentadas as combinações Na~co~+H~B□~ p.a., 

e Na:zCO~+B;ã?Ü~ préfundido, tendo-se verificado, 

por análise qu1mica aos fundidos obtidos, 

satisfazia o requisito pretendido. 

que a última opção 

O·B 2 0 3 puro foi inicialmente fundido num forno de kanthal de 

câmara quadrangular, em cadinho de platina, durante cerca de duas 

horas a 1000-1100 °C, sendo o vazamento efectuado para moldes de 

latão previamente limpos e aquecidos, obtendo-se assim placas 

paralelipipédicas com cerca de 8x4xl cm. Estas placas foram 

armazenadas num excicador de P 2 0e para reduzir a hidrataçffo pela 

humidade atmosférica, sendo retiradas antes de se fazer a mistura 

com Na 2 CO~. As placas de B;ã?Ü~ foram, para o efeito, apenas 

fragmentadas, não se procedendo a qualquer moagem prévia. Foram 

assim preparadas cargas em quantidade suficiente para produzir 

cerca de 100 g de fundido-base. 

A fusão da carga efectuou-se a 1000-1100 ºC, durante cerca 

de duas horas, no mesmo forno de câmara quadrangular e em cadinho 

de platina, sendo os fundidos resultantes vazados para um molde 

idêntico ao utilizado para o B:.;a0 3 , mantendo-se os blocos 

paralelipipédicos em excicador de P:..aOe, Destas placas eram 

retiradas, em pedaços <e não moídas), as quantidades de material 

necessârias para a análise química inicial e para os ensaios de 
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volatilização. 

1.2. Bnaaioa d• volatilização 

Os ensaios de volatilização tiveram lugar a temperaturas 

entre 1000 e 1200 °c num forno tubular de kanthal, ao qual se 

adaptaram dispositivos de medida de caudais e de doseamento de 

humidade de gases, em caso de varrimento por correntes gasosas. 

As amostras a tratar termicamente foram retiradas da 

amostra-base e aquecidas num cadinho cilíndrico de platina com 

1,6 cm de diâmetro e 0,64 cm de altura. 

Foram utilizadas quantidades de material entre cerca de 0,4 

e 2 g. Estas quantidades pesaram-se juntamente com a cápsula, 

sendo préfundidas ãs condições do ensaio durante 5 a 10 minutos. 

Depois de arrefecido em excicador de P:r.O~, o conjunto 

cadinho+amostra era novamente pesado, iniciando-se a contagem dos 

tempos de tratamento térmico no momento em que era reintroduzido 

no forno. Após o tempo pretendido as amostras eram retiradas, 

arrefecidas no excicador e novamente pesadas para determinação 

das perdas por volatilização. 

Em certas condições, as perdas em platina sofridas pelos 

cadinhos a temperaturas elevadas são consideráveis relativamente 

à magnitude das perdas dos fundidos <Howes et al, 1935). Nestes 

casos faz-se normalmente a correcção para as perdas em platina 

obtidas em ensaios em branco <Hirayama, 1960, Cable e Chaudhry, 

1975c). Nas cond~ções de tratamento térmico usadas no presente 

trabalho as percentagens de perda dos fundidos borato-sôdicos 

são geralmente muito elevadas em comparação com as perdas de 

platina do cadinho, tornando desnecessário o recurso à correcção 

atrás referida. 
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1.3. Ensaios termogravimêtricos 

O comportamento térmico dos fundidos-base foi estudado em 

ensaios preliminares por termogravimetria até cerca de 1250 ""C, 

tendo-se utilizado para o efeito uma balança termogravimétrica 

de modelo Stanton Redcroft 20 mg. 

As quantidades de material a tratar (cerca de 100 mg) foram 

colocadas num cadinho de platina, mantendo-se o forno da balança 

tapado durante os ensaios, e usando um tubo auxiliar de trabalho 

por forma a evitar contaminações. Empregou-se uma velocidade de 

aquecimento de ·5 CC min- 1 • 

1.4. Difractometria de Raios X 

Este método foi usado poucas vezes e serviu 

fundamentalmente para conhecer a natureza dos depósitos 

constitu1dos nos arredores das amostras, após os ensaios de 

volatilização. Numa primeira fase de caracterização das 

composições a estudar foi também utilizada esta técnica. Usou-se 

para o efeito um aparelho Philips PW 1840, sendo as medidas 

efectuadas no domínio de O a 120 °29, com uma ampola de cobre. 

1.5. An411se gu1mica 

O objectivo principal do recurso ã análise química foi 

detectar eventuais alterações na composição global dos fundidos. 

Visto se tratar de fundidos binários, fez-se apenas a 

determinação de -Na2O, 

diferença para 100%. 

tomando-se como percentagem de B2O,3 a 

Devido ao elevado conteüdo em Na2O dos fundidos estudados, o 

método de fotometria de chama, a que inicialmente se recorreu, 

revelou-se pouco preciso dada a necessidade de se efectuarem 
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excessivas diluições antes de se proceder ã determinaçSo do Na~□. 

Por este motivo, optou-se pela análise qulmica por via húmida, ã 

semelhança do que fizeram outras investigadores (Cole e Taylor, 

1935, Lawtan, 1942, Tamura et al, 1958), As quantidades de 

material a analisar (cerca de 500 mg) eram previamente 

dissolvidas sobre uma placa eléctrica, num matraz coberto com um 

vidro de relógio. Após dissolução total e depois de arrefecida, a 

solução era vertida para um balão aferido de 250 ml 

o volume com diversas águas de lavagem do matraz. 

ml eram então retirados do balão e titulados com HCl 

usado como indicador o "vermelho de metilo". 

e completado 

Volumes de 25 

O, lM, sendo 

A· partir de cada solução preparada fizeram-se entre duas a 

três determinações de Na 2 0, sendo de 0,6% em peso a diferença 

máxima obtida entre elas. O resultado de cada análise química foi 

considerado a média entre as várias determinações efectuadas. 

2. Montagem experimental para os ensaios de volatilizaçao 

2.1. Forno 

O forno onde decorreram os ensaios de volatilização constou 

essencialmente de um tubo de alumina com as dimensões de 

45x6,5x5,5 cm, suportando na parte central o enrolamento de 

kanthal com a resistência de cerca de 30 ohm, e de um tubo de 

trabalho em mulite com 90x4,6x3,8 cm. A fim de evitar a 

contaminação deste tubo introduziu-se nele um tubo auxiliar de 

trabalho, em porcelana aluminosa impermeável, com 30 cm de 

comprimento e 2,85 <?In de diâmetro interno. Cada tubo de trabalho 

efectuou, em média, campanhas de quatro meses de operação, 

dependendo sobretudo do tipo de composição estudada. 

A zona quente, ligeiramente deslocada para a esquerda 
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relativamente ao meio do forno <Fig.V-1), possuia cerca de 4 cm 

de comprimento, sendo a temperatura controlada até ±2 ~e usando 

um controlador Eurotherm com um termopar Pt6%Rh/Pt30%Rh. Este 

termopar, disposto paralelamente à parede exterior do tubo do 

enrolamento, possuia a junção quente próxima do meio do forno. As 

leituras da temperatura das amostras foram efectuadas por meio de 

um termopar de Pt/Pt13%Rh com a junção quente junto da parede do 

cadinho <Fig.V-2). Devido à contaminação provocada pelos vapores 

de sódio e de boro os termopares de leitura eram periodicamente 

verificados, procedendo-se geralmente à sua substituiçã~ ou à 

eliminação da zona contaminada, no final de cada campanha do tubo 

de trabalho. 

Os ensaios realizados neste forno, na gama de temperaturas 

de 1000 a 1200 °C, decorreram em atmosfera estática <ar) e sob um 

caudal de N2 , seco ou com humidade controlada. A passagem de uma 

corrente gasosa provocou oscilações de temperatura de ±3 °C, sem 

contudo deslocar a zona quente. Por este motivo, as amostras a 

tratar termicamente foram colocadas sempre no mesmo local do 

forno, quer operando em atmosfera estática, 

gasosas. 

quer com correntes 

Os cadinhos eram colocados sobre um porta-amostras 

constituido por uma pastilha de alumina com um diâmetro de 2 cm, 

colada com cimento refractário a uma cânula também de alumina 

<Fig.V-2>. Na zona de contacto entre o cadinho e a pastilha 

colocou-se uma folha de platina e, para evitar o deslocamento do 

cadinho durante os movimentos com o porta-amostras, construiu-se 

uma parede em folha de platina, com altura inferior à altura 

total do cadinho. Um 

e distanciados 

conjunto de 

de cerca 

três anteparos perfurados, em 

de 3,5 cm <Fig.V-2>, além de 
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e 

Fig. V-1 Forno e préaquecimento utilizados nos ensaios de volatilização. 
1-sup·orte das amostras <pormenor na Fig. V-2>, 2-termopar de controle, 
3-termopar da amostra, 4-forno eléctrico, 5-préaquecimento, 6-tubo de 
trabalho, 7-tubo de trabalho auxiliar, 8-anteparos, A-ligação ao "variac", 
B-ligação ao fluximetro, C-ligaçao ao controlador. 

2 

Fig. V-2 Sistema de suporte das amostras. 1-cadinho, 2-termopar da 
amostra, 3-anteparos. 

103 



Cap. V 

dificultar o estabelecimento de elevados gradientes de 

temperatura a jusante da amostra, conferia uma certa rigidez ao 

sistema. 

2.?. Préaquecedor 

Em ensaios preliminares de volatilização realizados com o 

fundido V sob correntes de N 2 seco, num forno com caracterfsticas 

geométricas diferentes das referidas no ponto anterior, 

obtiveram-se os resultados representadas na Fig.V-3. 

T•1100ºC 

500 hf • 0,4 cm 

-N 
1 

E 
u 
e, 
E 

........ 
o 300 li) 
Q) 
e. 

E 
Q) 

cn 
ta 
~ .. 
Q) 

Q. 100 
a 900cm3min- 1 N 2 seco 

• 2100cm3min-1 N2 seco 

o 4 8 12 16 

Tempo (h) 

Fig. V-3 Testes preliminares de volatilização num forno sem 
préaquecimento: variação das perdas em peso do fundido V com o tempo, a 
1100 CC e sob diferentes condições de convecção forçada na atmosfera. 
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O facto de as perdas relativas ao caudal de 900 cm~ min · 1 

serem superiores às observadas para o caudal de 2100 cm~ min- 1 de 

N2 seco atribuiu-se a um eventual arrefecimento das amostras, 

provocado pela chegada relativamente rápida do gás frio à zona 

quente do forno. Por este motivo, foi concebido um préaquecimento 

para adaptar ao forno principal, mantendo-se em funcionamento 

sempre que se efectuaram ensaios com passagem de correntes 

gasosas. 

O dispositivo, com cerca de 32 cm de comprimento e 3,6 cm de 

diâmetro externo, foi construido a partir de seis isoladores de 

porcelana ranhurada, nos quais se instalou um enrolamento de 

kanthal com uma resistência de aproximadamente 25 ohm. As 

dimensões do sistema de préaquecimento foram escolhidas de forma 

a que o mesmo pudesse ser introduzido com certa folga no tubo de 

trabalho do forno (diâmetro interno=3,8 cm) 

das correntes gasosas <Fig.V-1). 

pelo lado da entrada 

A potência era fornecida por meio de um "variac" 

transformador, graduado em percentagem de voltagem, podendo 

debitar até 270 V. Um cálculo grosseiro indica que, para aquecer 

um caudal de, 

ambiente até 

por 

650 

exemplo, 1500 

oe, seria necessário 

desde a temperatura 

fornecer uma potência 

equivalente a 0,5 A, caso não ocorressem trocas de calor com o 

exterior. Este valor corresponde a regular o "variac" para 20%. 

Em testes realizados com o forno desligado e com o préaquecimento 

ligado ao "variac" operando com diferentes percentagens de 

voltagem, verificou-se ser extremamente dif1cil medir a 

temperatura das correntes gasosas. Para valores próximos de 50% 

de voltagem detectou-se uma apreciável deterioração do sistema de 

acesso do gas ao forno, provocada por aquecimento excessivo. 
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Devido à limitação imposta pela vida dos materiais na zona 

de entrada das correntes gasosas, achou-se conveniente usar 

potências correspondendo no máximo a 30% na marcação do "variac", 

o que equivale a um débito de corrente de <0,30x270)/25 = 3 A. 

Por forma a evitar que, mesmo com o préaquecimento as correntes 

gasosas fossem insuficientemente aquecidas, optou-se por utilizar 

caudais desde 100 a 1500 cm 3 min- 1 , regulando-se o "variac" para 

20% na gama de 100 a 500 cm 3 m111- 1 e para 30% nos caudais até 

1500 cm3 min- 1 • 

2.3. Sistema de atmosfera controlada 

<a> Passagem de correntes secas 

Na Fig.V-4 está esquematicamente 

experimental concebida para o estudo 

representada a montagem 

da volatilização em 

atmosfera com fluxo controlado de N2 • Este, vulgarmente 

denominado seco, possuia um conteúdo máximo em água de 10 ppm, 

segundo as especificações do fornecedor. 

Os caudais de N2 foram medidos 

meio de dois flux1metros, tendo o 

à temperatura ambiente por 

primeiro uma gama útil de 

operação de 50 a 1000 cm3 min- 1 e o segundo de 500 a 3000 cm~ 

min- 1 • A curva de calibração do primeiro fluxfmetro foi cedida 

pelo fornecedor e a do segundo foi determinada por meio de um 

calibrador "Wet test meter (Ritter)". 

(b) Passagem.de correntes húmidas 

Para a realização dos ensaios sob correntes de N% húmido a 

montagem utilizada foi em tudo semelhante à referida no pont.o 

anterior, tendo apenas intercalado, entre o flux1metro e o 

préaquecimento, um dispositivo para promover a saturação das 
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M 

p F 
FA 

ººººº s 

V 

Fig. V-4 Montagem experimental para os ensaios de volatilização com 
passagem de correntes gasosas. M-ma.nõmetro, FL-fluxímetro, V-válvula de 
agulha, R-válvula reguladora do caudal, S-coluna de saturação com vapor de 
Agua, P-préaquecimento, F-forno, FA-fita de aquecimento. Nos ensaios 
realizados com passagem de correntes secas eram removidos os dispositivos S 
e FA da montagem. 
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correntes de N2 <Fig. V-4). Nos ensaios efectuados com correntes 

saturadas à temperatura ambiente o dispositivo utilizado 

consistia num frasco de lavagem preenchido até meio com Agua 

destilada, sendo o borbulhador um crivo fino. Nas experiências em 

que se pretendeu obter várias pressões de vapor de água usou-se 

um recipiente <Fig.V-5) construido a partir de uma proveta 

graduada de 1000 ml, cortada à altura de aproximadamente 25 cm, 

mantendo também o nível de água até cerca de metade da sua altura 

total. Principalmente no fim dos ensaios de longa duração, havia 

por vezes necessidade de restabelecer o n1vel da água, o que era 

feito por meio do tubo de alimentação referenciado por A na 

Fig.V-5. Com o fim de reduzir as trocas de calor com o exterior o 

sistema de saturação foi envolvido com lã de caulino, quando em 

funcionamento. 

A resistência, com cerca de 100 ohm. foi construida com um 

enrolamento de cromo-n1quel de 0,5 cm de diâmetro e 5,6 ohm m- 1 , 

sobre um suporte cerâmico. O conjunto introduziu-se num tubo de 

ensaio, por forma a evitar a degradação provocada pelo contacto 

com a Agua aquecida. A potência eléctrica fornecida a esta 

resistência era debitada através de um controlador Witromat 

Philips preparado para trabalhar até 100 que recebia a 

informação térmica de um sensor de platina <C>. 

O vapor formado era recolhido num tubo com dois orifícios 

(D), sendo o lateral destinado à entrada do vapor e o inferior à 

reciclagem da água eventualmente condensada. A temperatura do 

vapor lia-se imediatamente à sa1da do vaso de saturação por meio 

de um termõmetro graduado em décimas de grau, tendo-se verificado 

que a mesma não oscilava mais do que O, 5 ºC, mesmo nos ensaios 

mais longos. A í'im de evitar que a pressão de vapor, 
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F 

G 

e 
o 

8 

o 

Nível da agua 

Fig. V-5 Dispositivo para saturação das correntes de N2 com vapor de água. 
I-vista lateral, ,I-vista superior. A-tubo de entrada de âgua, 
a-resistência eléctrica, e-senso~, D-receptor de gas saturado, 
E-borbulhador, F-termõmetro, G-ligações ao controlador. 
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correspondente à temperatura lida na termómetro, sofresse 

alteração par condensação antes de atingir a amostra, a ligaçao 

da dispositivo de saturação ao forno foi feita por um tubo o mais 

curto poss1vel <~5 cm> e o préaquecimento manteve-se sempre em 

operação. A condensação à saida do forno foi reduzida envolvendo 

o tubo descoberto com uma fita de aquecimento, preparada para uma 

amperagem máxima de 0,5 A. 

3. Part1oular1dadea evidenciadas na realização experimental 

3.1. Contaminação dos arredores 

A prática demonstrou que, os vapores resultantes dos fundidos 

borato-sõdicos são extremamente agressivos, danificando não só o 

tubo de trabalho, como também o porta-amostras, ambos em alumina. 

Na presente investigação era necessário substituir os tubos de 

trabalho ao fim de uma campanha de aproximadamente quatro meses, 

mas os porta-amostras degradavam-se em muito menos tempo, 

sobretudo na zona de colagem da cânula à pastilha de alumina. 

Este efeito corrosivo foi referenciado pelos vários 

investigadores que estudaram composições à base de óxidos de boro 

ou de sódio a temperaturas elevadas (Cale e Taylor, 1935, 8aulen 

et al, 1955, Riebling, 1967), obrigando a que, em ensaios de 

equil1brio, em que a determinação das pressões de vapor depende 

criticamente das quantidades perdidas, os tubas de trabalho sejam 

envolvidos par uma folha de platina. Dietzel e Merker <1957) 

comprovaram, qua~titativamente, a influência da reacção dos 

vapores com os arredares, usando fundidas SiO 2 -Na~-B:.z()~, muito 

menos agressivas que os borata-sõdicos. Sob uma corrente de N2 , 

as perdas obtidas, quando usaram um tubo cerâmica desprotegida, 

foram a dobro das verificadas quando o mesmo tubo foi envolvido 
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por uma folha de platina. Numa situação de atmosfera estática a 

diferença teria sido, possivelmente, superior. 

A Fig.V-6 ilustra o resultado de urna campanha de quatro 

meses, em que o fundido 1:1, sob condições de convecção na 

atmosfera, foi o mais intensamente estudado. A zona de 7 a 11 cm 

mostra a região de deposição preferencial do material arrastado 

pelas correntes gasosas. Contudo, os primeiros 7 cm correspondem 

à zona em que a cânula de alumina do porta-amostras está mais 

encurvada, possivelmente devido à reacção intensa dos vapores. 

3.2. Fundidos com elevado oonteüdo em Na2º_ 

lodos os fundidos-base foram preliminarmente estudados por 

termogravimetria, tendo-se chegado aos resultados apresentados na 

Fig.V-7. Os valores obtidos fornecem genericamente as seguintes 

indicações: 

' <1> As temperaturas a que habitualmente se perde água, 

quando incorporada em quantidades apreciáveis nas amostras (100 a 

200 °C), não se detectou que a mesma tivesse significado nas 
, 

composições estudadas. E evidente que os ensaios 

termogravimétricos não são suficientes para detectar vestígios de 

água, os quais estão sempre presentes nas composições borato

sõdicas, e cuja eliminação é extremamente difícil. Por exemplo, 

um fundido com 30% molar em Na20 tratado em ar até 1100 c:ç pode 

conter até 0,15% molar em H~, <Matusita et al, 1980). 

(2) As comP.osições estudadas volatilizam apreciavelmente a 

partir de 1000-1100 C:Ç, 

(3) O comportamento do fundido S, com maior conteúdo em Na 2 0 

(54,9% pondera!), difere sobremaneira do dos restantes fundidos. 
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Fig. V-6 Resultado de uma campanha de 4 meses de ensaios de volatilização, 
em que o fundido V, sob condições de convecção forçada na atmosfera, foi o 
mais intensamente estudado. 
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Fig. V-7 Variação da percentagem de perdas com a temperatura, obtida por 
ensaios termogravimêtricos às composições 1 : 4, 1:3, 2: 3, l : l, l, 1 : l e 
1,4:1 . As linhas a traço cheio e a ponteado referem-se às amostra s, 
respectivamente, antes e depois de atingidas as temperaturas "liquidus" , 
representadas no esquema do lado superior esquerdo, extraido de Levin et al 
(1975). 
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A composição S revelou ainda outras peculiaridades, as quais 

levaram a que o estudo da mesma fosse abandonado, pelo menos nos 

moldes em que decorrem usualmente os ensaios de volatilizaç;ão. 

Constatou-se que, independentemente da espessura das amostras e 

do tempo de exposição térmica, os cadinhos retirados do forno a 

1100 oC apareciam exteriormente revestidos por material de 

aspecta idêntica ao da interior do cadinho, quer em atmosfera 

estática, quer com passagem de uma 

comportamento verificou-se igualmente à 

em atmosfera estática. Nestas condições, 

corrente gasosa. Este 

temperatura de 1000 ºC 

e para ensaios com a 

duração de 15 e 30 minutos, as quantidades de material perdidas 

parece~ demasiada elevadas para poderem ser exclusivamente 

atribu:Cdas á volatilização do fundido <Fig.V-8 <A>). Para 

explicar estes factos foram levantadas várias hipóteses, senda 

algumas delas confirmadas através de experiências simples. 

(a) Agua absorvida pelas amostras durante a exposição ao ar 

Esta hipótese poderia justificar as elevadas perdas 

obtidas nas ensaios de menor duração. Para testá-la retiraram

se do excicadar de P:;zOs duas amostras de camposiçôes diferentes, 

senda uma correspondente ao fundido V <47,6% em peso de Na 2 O) e 

outra ao fundido S (54,9% em peso de Na2O>, moeram-se até 

granulometrias idênticas, pesaram-se e deixaram-se expostas ao ar 

durante 16 horas. No fim deste tempo a amostra V havia sofrido um 

aumento em peso d~ 0,3% e a amostra S verificara um acréscimo de 

20% na respectivo peso. 

Kasper et al (1984) e Martin e Angell (1984) sugeriram que 

composições com elevado conteúdo em óxido de sódio fossem 

manuseadas em caixa de luvas, dada a sua elevada reactividade com 
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Fig. V-8 Peculiaridades evidenciadas nos ensaios de volatilização com a 
composição S. 
<A> Variação das perdas em peso com o tempo, a 1000 e a 1100 CC, em 
atmosfeca estâtica e para amostras com espessura inicial de 0,52 cm, A 
linha a traço interrompido representa a evolução da velocidade de perdas 
do fundido T' a 1100 cç, para condições de ensaio idênticas às anteriores. 
<B> Representação esquemática da "ascenção" do fundido S através de um 
suporte de platina, observada após 1 hora de tratamento térmico a 1100 cc. 
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Esta caracter1stica tornou 

impraticável o estudo da composição S nos moldes 

usualmente se processam os ensaios de volatilização. 

em que 

Seria 

necessário introduzir o próprio forno em caixa de luvas purgada 

com um gás seco, e a, transferência das amostras do forno para o 

excicador deveria ter igualmente lugar dentro da caixa de luvas. 

<b> Efeito de "ascenção" pelas paredes do cadinho 

Este efeito explicaria o aparecimento de depósitos laterais 

nos cadinhos. Para averiguar este comportamento concebeu-se um 

ensaio rápido que consistiu em colocar uma folha de platina, 

encurvada em anel semi-cilindrico, no interior do cadinho, com 

uma altura superior à do mesmo, tendo o conjunto sido introduzido 

no forno com uma pequena quantidade de amostra S. Ao fim de 

aproximadamente 1 hora a 1100 ºC verificou-se que o fundido 

molhara a folha de platina, tendo ascendido acima da altura total 

do cadinho e deixando o fundo deste a descoberto. Um desenho 

esquemático 

Fig. V-8 <B>. 

do que foi observado está representado na 

Este processo de 11 ascenção" dos fundidos borato-sódicos 

através das paredes de platina foi constatado por diversos 

autores <Lawton 1 1942, Shartsis e Capps, 1952 ), e a única 

solução adiantada foi a redução na temperatura de trabalho, 

Atendendo aos resultados de tensão superficial de Shartsis e 

Capps < 1952 ) 1 ~sta solução só resultaria 

conteúdo em Na 2 0 superior a 18% em peso. No caso 

para fundidos com 

da composiçffo S 

o abaixamento da temperatura de 1100 para 1000 °C na:o 

correspondeu a qualquer alteração neste tipo de comportamento. 

Deve referir-se também que os res1duos dos fundidos S 

115 



Cap, V 

apresentavam por vezes ui~ côr castanho escura, o que deve estar 

relacionado com uma reacção da platina com os fundidos. Ostvold 

e Kleppa (1970) fazem referência a este processo de ataque no 

caso de fundidos bâsicos com elevado conteúdo de óxidos alcalinos 

tratados em atmosfera de N.,.,, o qual levou os autores a abandonar 

as composições Na .,,O-B20:::i com conteúdos em Na 20 superiores a 50% 

malar. 

Ainda que esta irregularidade, assim como a absorção de água 

atmosférica, pudessem ser experimentalmente colmatadas, não se 

conhecem soluções para as situações de "ascenção" da fundido, 

pelo que foi decidido abandonar a composição S, deixanda~se o 

regis~o coma informação para eventuais trabalhas futuros. 
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CAPITULO VI - ESTUDOS SISTEMATICOS 

A apresentação dos fundidos sistematicamente estudados não 

segue a ordem crescente do seu conteúdo em Na 2 O. Optou-se por 

referir em primeiro lugar as composições correspondentes aos 

máximos V <Cap. VI.1) e X <Cap. VI.2> na diagrama de fases Na~D-

IV-1> e a seguir a composição intermédia T <Cap. 

VI.3>. 

VI.1. Composição 1Na~:1B2º3 

1.1. Atmosfera est4tica 

1.1.1.' Variação na composiçao do fundido 

O residuo de um fundido com a composição inicial de 47,6¾ 

pondera! de Na:z() apresentou ao fim de 20 horas (39% perdas) a 

mesma concentração em Na:z(), o que parece confirmar a opinião de 

vários outros autores <Cole e Taylor, 1935, Solomin, 1958, 

Kolykov, 1958, Buchler e Berkowitz-Mattuck, 1963a) de que o 

metaborato de sódio vaporiza congruentemente. Presume-se que o 

composto NaBO 2 deve constituir a espécie predominante no vapor 

produzido <Buchler e Berkowitz-Mattuck, 

1979, 1980). 

1.1.2. Variação das perdas com o tempo 

A Fig. VI.1-1 ilustra a variação das perdas por unidade de 

área a 1100 oC· em função do tempo de tratamento térmico, 

iniciando-se todos os ensaios com os cadinhos praticamente cheios 

até ao bordo (0,52 cm = 80¾ da altura total dispanfvel>. 

Verifica-se que as velocidades de volatilização tendem a diminuir 

ligeiramente com o decorrer dos ensaios, o que poderia, à 
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400,---....----,,---.---.-----..--------------
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Fig. VI. 1-1 Relação entre as perdas do metaborato de sódio a 1100 oC e o 
tempo. Resultados obtidos em atmosfera estática para amostras com espessura 
inicial de 0,26 cm<•> e 0.52 cm (O). 
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partida, atribuir-se a um dos efeitos seguintes: 

(1) Tempo de campanha do tubo de trabalho, progressivamente 

contaminado pelos vapores produzidos. 

(2) Redução da altura de fundido no decurso da 

volatilização. 

Provou-se que a primeira hipótese não constituia um 

argumento eficaz para explicar a redução nas velocidades de 

perda, visto que não se verificaram diferenças significativas nas 

perdas obtidas após tempos de exposição longos. 

1.1.3. Ensaios com alturas diferentes de fundido 

Fara analisar a viabilidade da segunda hipótese realizaram

se novos ensaios de volatilização, reduzindo a altura inicial das 

amostras a metade da utilizada nos primeiros ensaios (0,26 cm>, e 

obtiveram-se os resultados representados na Fig. VI. 1-1. Torna-se 

evidente que uma das variáveis, altura inicial de fundido ou 

alternativamente, espessura da camada gasosa entre a superf1cie 

do fundido e o bordo do cadinho, exerce forte influência na 

volatilização do metaborato de sódio em atmosfera estática. 

O estudo do efeito de um desses parâmetros foi aprofundado 

através da realização de testes de volatilização cobrindo uma 

gama mais extensa de alturas de amostra. Estes testes decorreram 

num tempo considerado curto (2 horas) a fim de evitar reduções 

significativas na altura inicial dos fundidos, sendo os 

resultados representados na Fig. VI.1-2. Os valores em abcissas 

representam a média entre a altura inicial e a obtida ao fim de 

cada ensaio de 2 horas. 

Para decidir qual dos parâmetros, altura de amostra ou 

altura de parede livre acima do fundido, era efectivamente 
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Fig. VI.1-2 Variação das perdas em 2 horas com a altura de parede livre 
acima do fundido. Resultados obtidos usando cadinhos com 0,64 cm (o) e 0,74 
cm<*) de altura. A traço interrompido representa-se a curva de ajuste dos 
pontos experimentais pela eq. VI.1-1. 
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determinante, fizeram-se duas experiências num cadinho cerca de 1 

mm mais alto <hc = 0,74 cm) que o habitualmente utilizado <hc = 
O, 64 cm>, o qual se encheu com o fundido até alturas de 

respectivamente 0,6 e 0,5 cm. Ao fim de 2 horas obtiveram-se as 

perdas referenciadas na Fig. VI.1-2. Estes ensaios permitem 

garantir que o parâmetro controlante da velocidade de perdas não 

é a altura da amostra, mas sim a espessura da camada gasosa acima 

da mesma, medida em termos da altura de parede livre do cadinho. 

Se o primeiro parâmetro fosse determinante, o fundido com 0,6 cm 

de altura teria perdido cerca de 5ô mg cm- 2 e o de 0,5 cm de 

espessura teria perdido cerca de 42 mg cm- 2 • 

• 
A -medida que decorre o processo de volatilização a redução 

gradual na altura do fundido, equivalente ao aumento na espessura 

da camada gasosa sobre a amostra, provoca a diminuição do ângulo 

sõlido limitado pelo bordo do cadinho, pelo qual as moléculas 

evaporadas podem escapar livremente. Contudo, parece mais 

importante o efeito de blindagem oferecido à passagem do material 

evaporado, o qual é progressivamente acentuado à medida que se 

espessa a camada gasosa sobre a superf1cie do fundido. Se se 

atender a que as massas moleculares do oxigénio, azoto e NaBO 2 

são, respectivamente, 32, 28 e 65,8 <a 1100 °C as massas 

espec1ficas do ar e do NaBO 2 são, respectivamente, cerca de 

2,55x10-4 g cm-3 e 5,84x10-4 g cm-3 ), poder-se-á admitir que o 

material evaporado tende a "acumular-se" no espaço cont1guo à 

superf1cie do fundido até que se atinja a pressão de equil1brio, 

a menos que seja deliberadamente removido por convecção forçada. 

Com efeito, a observação dos ~ubos de trabalho, depois de usados 

durante muitos ensaios em atmosfera estática, 

quantidades apreciáveis de material se 

mostrou que 

acumulavam 
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preferencialmente na zona abaixo do porta-amostras, tal como 

seria de esperar atendendo à diferença nas massas moleculares dos 

componentes principais do ar e do material evaporado. 

A Fig. VI.1-2 sugere ainda que, a partir do momento em que a 

altura do fundido atinge cerca de metade da altura total 

disponível, o espaço imediatamente abaixo do bordo do cadinho deve 

encontrar-se praticamente saturado, a avaliar pela evolução quase 

assimptótica das velocidades de perda. 

Vários autores <Howes et al, 1935, Lawton, 1942, Hirayama, 

1960> fizeram referência qualitativa ao efeito da altura de 

amostra na velocidade de perdas. Apesar de o mesmo não ter sido 

sistematicamente estudado, as indicações disponiveis têm levado a 

que, na prática, se tratem os fundidos em cadinhos quase cheios 

até ao bordo CMatousek e Hlavác, 1971, Cable e Chaudhry, 1975 c, 

Hlavác e Moravek, 1977) ou, pelo menos, se parta sempre das 

mesmas quantidades de material <Holá et al, 1974). 

Em termos qualitativos a tendência detectada na Fig. VI. 1-

2, relativamente à evolução das velocidades de perda com a altura 

de parede livre, parece ser concordante com os resultados na Fig. 

VI.1-1, referentes à evoluçao das velocidades de perda com o 

tempo. Repare-se que nos ensaios realizados com amostras de 0,52 

cm a altura de fundido reduz-se até um m1nimo de 0,31 cm ao fim 

de 20 horas, o que significa que a espessura da camada gasosa, e 

portanto a velocidade de volatilização, evolui ao longo da 

primeira parte da çurva na Fig. VI.1-2. Relativamente aos testes 

realizados com uma altura de 0,26 cm a Fig. VI.1-2 sugere uma 

velocidade de volatilização ?raticamente constante, o que confere 

com a variação linear das perdas com o tempo, tal coma ilustra a 

Fig. VI.1-1. Pelo mesmo motivo, a parte final da representação 
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relativa à altura de 0,52 cm tende a tornar-se paralela à curva 

experimental referente à menor altura de fundido. 

1.1.4. Relação entre as dependências das perdas em funçao da 

altura de parede livre e das perdas em função do tempo. 

Na Fig, Vl.1-2 os valores das perdas obtidas em 2 horas 

correspondem a uma redução média na altura de fundido de 0,02 cm, 

o que permite associar a cada altura de parede livre, hp 1 , uma 

velocidade de volatilização caracter1stica. Tendo-se a informaçAo 

de que a composição do fundido não sofre alteração significativa 

durante o processo de volatilização, é poss1vel relacionar as 

Figs. Vl.1-1 e VI.1-2, com vista a analisar se a variação das 

velocidades de volatilização com o tempo é, ou não, determinada 

pela variação equivalente das mesmas com a hp1• Esta hipótese 

traduzir-se-ia, fisicamente, através do esquema representado na 

Fig. VI. 1-3. 

Ensaio [ ~ lt 
único ~------------------

o o ,. .. ,. 
e • • e Q. 

"0 ftl 

• o u Ili o 14 ... 
ftl 0. 
Q. 

= t, + tn 

Fig. VI. 1-3 
obtidos a 
duração. 

Significado f1sico do relacionamento entre os resultados 
partir de ensaios longos e os referentes a ensaios de curta 
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' Tal hipótese foi testada recorrendo a um programa simples de 

computador elaborado de acordo com a seguinte sequência: 

(1) Ajusta-se aos dados da Fig. VI.1-2 uma expressão 

matemática que traduza a relação entre as velocidades de perda e 

a altura de fundido. 

<2> Para determinada quantidade de amostra calcula-se a 

altura respectiva de líquido. 

(3) Determina-se a velocidade de volatilização 

correspondente a partir de (1). 

<4> Calculam-se as perdas sofridas ao fim de um tempo 4t e 

<5) a quantidade de fundido actual. 

(6) Determina-se a nova altura equiyalente. 

(7) Toma-se a perda ao fim do tempo At como a correspondente 

ã média das velocidades referentes ãs alturas antes e depois de 

decorrido At <método de 2ª ordem>. 

(8) Para um novo incremento At repetem-se os passos a partir 

de (4) até ao tempo má.ximo pretendido, ou até atingir o fundo do 

cadinho. 

O ajuste fez-se através de uma função do tipo "Hoerl" 

<Daniel e Wood, 1971> com a forma 

<VJ.1-1) 

sendo j a velocidade de perda em mg cm 2 h- 1 , hc a altura total do 

cadinho em cm, h~ a espessura do fundido em cm e A, 

constantes. 

B e C 

Para as perdas em peso em atmosfera estática, expressas em 

mg cm- 2 , e para um cadinho com a altura máxima de 0,64 cm, 

obtiveram-se para as constantes A, B e C os valores de, 

respect i vamente, 24,26, -0,259 e 0,274. Na Fig. VI.1-2 

representa-se a traço interrompido a curva de ajuste aos pontos 
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experimentais dispon1veis. Na Tabela VI.1-1 são referidas as 

diferenças relativas entre os valores calculados e experimentais 

(res1duos). 

Tabela VI.1-1 - Diferenças relativas entre os resultados 

calculados por ajuste e os valores experimentais. 

h,:,1 

<cm) 

0,035 
o, 13 
0,3 
0,32 
0,53 

Perdas em 2 horas 
<mg cm- 2 ) 

Exp. Cale. 

57,8 58,3 
44 42,6 
35,9 36 
34,3 35,6 
33,6 33,1 

Resíduo 
(%) 

-0,9 
3, 1 

-0.2 
-3,7 

1,6 

Como se observa na tabela, a diferença máxima obtida foi de 

3,7%. Analisando os resultados na Fig. VI.1-2 referentes às hp 1 

de 0,3 e 0,32 cm verifica-se que, nas determinações experimentais 

realizadas podem ·ser cometidos erros superiores aos resultantes 

do ajuste matemático. Considera-se pois que a eq. <VI.1-1) pode 

traduzir razoavelmente os resultados da variação das perdas com a 

Partindo da média das quantidades de amostra usadas nos 

ensaios correspondentes às espessuras iniciais de fundido de 0,52 

e 0,26 cm, a aplicação do processo numérico permitiu obter as 

curvas representadas na Fig. VI. 1-4, comparativamente aos 

resultados experimentais. A correspondência entre as 

representações experimental e calculada pode considerar-se 

aceitâvel, embora nos resultados referentes à maior hp 1 

0,26 cm> se verifique um afastamento relativo médio de cerca de 

8% <Apêndice A (1)). 

Na realidade, esperar-se-ia que os valores obtidos por 
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Fig. VI.1-4 Desvios dos resultados experimentais<---> relativamente aos 
obtidos por ajuste matemâtico <->. 
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integração, caso diferissem dos experimentais, fossem, pelo 

menos, superiores. As condições na atmosfera do forno ao fim de 

um ensaio único, longo, são evidentemente diferentes das 

condições existentes sobre os fundidos expostos durante um tempo 

curto. Apõs uma exposição de curta duração a atmosfera sobre os 

fundidos deverá encontrar-se menos saturada do que no fim de um 

processo longo. Os resultados por integração numérica representam 

um somatório de situações de curta duração, 

perdas 

devendo por isso 

maiores no esperar-se, por um lado, que as sejam 

procedimento passo a passo e, por outro, que o afastamento entre 

as curvas calculada e 

profunda ficar situada 

possível determinar 

justificar, por si sõ, 

experimental seja tanto maior quanto mais 

a superf1cie livre do fundido. Não é 

até que ponto este argumento serve para 

o afastamento detectado entre as curvas 

calculada e experimental, relativas à altura de fundido de 0,26 

cm. Deve entretanto ter-se em atenção que, medições experimentais 

do tipo das efectuadaa podem vir afectadas de erros relativos da 

ordem de 4 a 5%, a avaliar pelos valores das perdas obtidas para 

as hp1 de 0,3 e 0,32 cm <Fig.VI.1-2), 

O tratamento dos resultados experimentais por meio do 

procedimento descrito sugere que, na vaporização do metaborato de 

sõdio em atmosfera estática o transporte do material evaporado na 

fase gasosa influencia o processo global. Contudo, o controle da 

vaporização sõ pode atribuir-se a esta etapa depois de avaliada a 

importância da evaporação propriamente dita na interface do 

fundido. 

1.1.5. Byapora9!0 na interface 

Vulgarmente considera-se que a reacção à superficie se 
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processa com tal rapidez que, em termos do processo global, esta 

etapa não representa uma resistência significativa. No caso da 

vaporização do NaBO 2 esta hipótese é igualmente viável, como o 

sugere a discussão seguinte. 

<a> Transferência de calor 

Na vaporização do metaborato de sódio a transferência da 

quantidade de calor necessária para a evaporação não rêpresenta o 

passo impeditivo do processo global <Cable e Fernandes, 1987>. 

Conforme foi referido no Cap. II, os valores encontrados 

experimentalmente para o calor de vaporização do NaBO 2 sao muito 

diversos. Tendo em atenção as magnitudes típicas da velocidade 

das perdas por volatilização e o calor de evaporação do NaBO 2 de 

249 KJ mole- 1 , deduzido das tabelas termodinâmicas de JANAF 

<Tabela II-1>, elimina-se, como se verá, a hipótese de controle 

por transferência de calor. Por exemplo, sendo de 18,5 mg 

cm-a h- 1 a velocidade média de volatilizaçao a 1100 °C, para os 

ensaios iniciados com uma espessura de 0,52 cm de fundido <Fig. 

VI.1-1>, bastará assegurar uma transferência de calor de 0,02 W 

cm- 2 • Sendo 1100 CC a temperatura do forno e T~ a temperatura 

efectiva do fundido, ter-se-ia, no caso de corpos negros, 

0,02 = ~<1373 4 -T~ 4 ) <VI.1-2> 

onde~ é a constante de Stefan-Boltzmann (5,672 x 10-12 W cm- 2 

K'>. Resolvendo a eq. 

valor de 1372,7. K, 

<VI.1-2> em ordem a T~ resultaria assim um 

o que significa que, qualquer desvio 

desprezável na temperatura assegura o fluxo de calor necessário 

para garantir a volatilizaçã~. 

Apesar de a análise anterior ser bastante simplista, não 

fazendo por exemplo referência a eventuais diferenças nas 
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emissividades, o exerc1cio elimina a hipótese de um controle da 

volatilização por transferência de calor. 

(b) Consistência f1sica 

Supondo que o material volatilizado é essencialmente 

constitu1do por NaB0 2 <g>, ocupando 1 mole (65,8 g> cerca de 112,7 

dm 3 à temperatura de trabalho de 1100 °C e à pressão de 1 atm, 

para uma velocidade média 

32 cm 3 cm- 2 h - 1 , o volume 

de perda de 18,5 mg cm- 2 h- 1 , ou seja 

de NaBO 2 puro evaporado a partir da 

área exposta de 2,01 cm 2 seria de 1,77xlo-2 cm 3 s- 1 à pressão de 

1 atm. No caso de saturação da fase gasosa com NaBO 2 aquele valor 

corresponderia a um caudal efectivo de 14 cm3 s- 1 , tomando como 

pressão de equ111brio a 1100 CC o valor de 1,27xlo-3 atm, 

deduzido das tabelas termodinâmicas de JANAF <1971). Atendendo a 

que o diâmetro do tubo de trabalho é de 2,85 cm, aquele valor é 

equivalente a uma velocidade média de débito de 2,3 cm s- 1 • Em 

condições mais realistas de não saturação a pressão parcial seria 

inferior a 1,27xl0-3 atm e, consequentemente, a velocidade de 

débito seria superior 

condições supostamente 

à calculada. Mesmo admitindo que em 

estáticas ocorre sempre alguma convecçao, 

parece improvável que a mesma se desenvolva estacionariamente a 

uma velocidade daquela ordem de grandeza. Deste modo, a hipótese 

de que a vaporização do NaBO2 é efectivamente controlada por 

transporte na fase gasosa encontra nos cálculos efectuados algum 

suporte f1sico. 

1.1.6. Meçanismo de volatili~a9ao proposto 

(1) Os ensaios de volatilização mostram que as perdas do 

metaborato de sódio em atmosfera estática são essencialmente 
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proporcionais ao tempo de tratamento térmico, de acordo com a 

equação 

<III-42), 

depois de deduzido o efeito de blindagem oferecido ao transporte 

na fase gasosa pela camada de vapor constituida abaixo do bordo 

do cadinho, 

(2) Paralelamente, os resultados da anãlise qu1mica sugerem 

que a difusão no fundido não é o passo controlante, como aliás se 

esperaria num caso de volatilização congruente. 

<3> Conforme se demonstrou no ponto anterior, a evaporação 

na interface não deve oferecer uma resistência apreciável ao 

processB de volatilização global. 

(4) Admite-se, portanto, que a etapa lenta deve ter lugar na 

fase gasosa. 

1.1.7. Cinêtica do transporta no vapor 

Se o passo controlante da volatilização se refere ao 

transporte na fase gasosa o fluxo de material a partir da 

interface 11quido-gas será definido pela equação geral 

j = <Dgl'ôg><C.g-Cog> <VI.1-3) 

que também pode expressar-se em termos das pressões parciais no 

gas <eq. II I-13). 

De acordo com o modelo de camada limite plana em condições 

estáticas, e mantendo-se constante a condição fronteira na 

interface, pode escrever-se para a fase gasosa ô = <rrDgt) 1 / 2 , 

Introduzindo esta expressão na eq. <VI. 1-3> conclui-se que, o 

fluxo de material volatilizado deve diminuir com o decorrer do 

tempo, podendo eventualmente anular-se para uma condição em que a 

pressão parcial do material volatilizado no gas seja próxima da 
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respectiva pressão de vapor de equilíbrio. Se a pressão de vapor 

de equil1brio do NaBO 2 a 1100 ""C for de 1,27x10-3 atm <tabelas de 

JANAF, 1971), a diferença máxima poss1vel <Cig-Cog) na fase 

gasosa serâ de 1,13xl0-8 moles cm- 3 , o que corresponderia a uma 

situação em que todo o NaBO 2 vaporizado era instantaneamente 

removido por ar fresco. Tornando para DQ o valor de 1 cm 2 s- 1 

<Fig. VI.1-18), a quantidade média de material experimentalmente 

obtida de 18,5 mg cm- 2 h- 1 , equivalente a 1,57xlo-7 moles s- 1 , 

vaporizar-se-ia ao fim de 0,02 s, e para tempos superiores dever

se-ia perder material a velocidades progressivamente menores que 

aquela. Este exercício sugere que o valor obtido para o fluxo 

médio de' material volatilizado a 1100 ""C não pode ser assegurado 

por um modelo de camada limite plana. 

Admitindo que, mesmo em condições nominalmente estAticas 

exi te sempre 

material, o 

alguma contribuição 

fluxo j poder-se-â 

da convecção no transporte de 

relacionar com uma velocidade 

média de convecção recorrendo aos modelos apresentados no 

Cap. III. O modelo mais simples de transferência de massa em 

condições de convecção forçada foi traduzido pela equaçao 

j = 0,664 (Cig - C 0 g) W L 1 " 2 v 1 " 2 Dg2 .,. 3 v- 1 /e- (111-17) 

e refere-se ao transporte de matéria a partir de uma superf1cie 

plana varrida por uma corrente gasosa em regime laminar. 

Considerando uma ârea W.L = 2 cm2 , com W = L = 2 1 " 2 , tomando 

para o coeficiente de difusão de NaBO2 no ar a 1100 ""C o valor de 

Dg = 1 cm2 s- 1 <Fig. VI.1-18), para a viscosidade cinemática do 

ar a 1100 CC o valor de 2, 51 cm2 s-· 1 <Fig. VI. 1-18) e para a 

diferença máxima 

obtém-se 

poss1vel <Çig - C 0 g) o valor de 1,13xlo-e moles 

a partir da eq. <II 1-17) uma velocidade de 

convecção sobre o fundido de 210 cm s- 1 • Esta velocidade deveria 
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manter-se para que se verificasse o caudal de matéria efectivo 

de 1,57x10-7 moles s- 1 <isto é, Tal valor é 

evidentemente irrealista se se atender às dimensões do sistema 

prático utilizado e no qual não se promoveu qualquer 

convecção forçada no gas. 

Contudo, admitindo que sobre o fundido a convecção térmica 

pode ter lugar a uma velocidade média de, por exemplo, 5 cm s- 1 

a 1100 °C, o caudal máximo possivel de NaBO2 seria de 2,43x10-8 

meles s- 1 , o qual é cerca de 6 vezes inferior ao 

experimentalmente obtido. A disparidade verificada não pode ser 

atr1bu1da a erros cometidos no cálculo das propriedades fisicas 

~ ou D,g, , uma vez que, por se encontrarem elevadas a potências, 

variações de um factor de 6 corresponderiam a diferenças nos 

respectivos valores extremamente elevadas. Se se tomasse para a 

pressão de vapor de equilibrio de NaBO2 a 1100 ºC um valor 6 

vezes superior ao usado nos cálculos anteriores ficaria, contudo, 

anulada a diferença éntre os valores de j, calculado e 

experimental. Porém, 

justificar, por 

Alternativamente, 

este argumento 

si sõ, a 

poderão ser 

fisicas, entre as quais se incluem: 

não pode ser utilizado para 

discrepância observada. 

levantadas várias hip6teses 

<1) Reacção dos vapores ou do fundido com a atmosfera, 

nomeadamente com a água, se as espécies formadas possuirem 

pressões de vapor superiores à do NaBO 2 . 

(2) Condensação dos vapores muito pr6ximo do cadinho ou 

reacção dos mesmos com os arredores. 

<1> Reacção com o vapor de água 

Em presença da água as reacções mais prováveis envolvendo o 
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fundido 1:1 poder-se-iam considerar as referidas na Tabela 

VI.1-2, na qual são também indicadas as constantes de equilíbrio 

calculadas a partir dos dados termodinâmicos de JANAF (1971). 

Supõe-se que o composto NaBO2<l> é francamente estável, uma vez 

que a constante da reacção Na 2 O(1) + B2 O,:l'l(l) = 2 NaBO 2 (1) a 1100 

ºC é de 1,62xl0 1 º. 

Tabela VI. 1-2 - Reacções prováveis de vaporização do metaborato 

na presença de água. Equilibrio a 1100 ·0-c. 

NaB0 2 <l) = NaBO:z<g> 
NaBo 2 (1> + H:z()<g> = NaOH<g> + HBO2<g) 
NaB0 2 <g> + H~<g> = NaOH<g) + HBO2<g) 

l,27xlo-;:, 
l,42x10- 7 

l,llxl0- 4 

--------~-------------------------------------------------

Da Tabela VI.1-2 pode concluir-se que, sob o ponto de vista 

termodinâmico, as reacções com a água, quer do NaBO 2 (1), quer do 

NaB0 2 <g>, 

evaporação, 

equ111br1o 

são menos favoráveis que a respectiva reacçao de 

sugerindo que o fundido 1:1 em condições de 

e na presença de água deve vaporizar dando 

p~~ferencialmente origem a um composto gasoso anidro com a mesma 

composição. Excluir-se-ia assim a hipótese de reacção com o vapor 

de água. 

Com o fim de avaliar a eventual importância da água na 

volatilização do fundido 1:1 em condições de não-equilibrio, 

fizeram-se ensaios de perdas durante 2 horas, saturando uma 

corrente de 500 cm~ min- 1 de N:z com vapor de água a várias 

pressões parciais, usando o dispositivo experimental descrito no 

ponto 2.3. 

na Fig. 

do Cap. V. Os resultados obtidos estão representados 

VI.1-5 e indicam que o vapor de água não exerce 

influência significativa na velocidade de volatilização do 

metaborato, em concordância com os resultados de Conradt et al 
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(1986), relativos à vaporização do 

mesmo fundido. Wenzel e Sanders (1982> sugeriram também que não 

existe vaporização reactiva com a água de fundidos Si02-Na20-

B:z()3 com razão molar Na~/B~~ pr6xima de 1, visto se originar um 

vapor de composição muito semelhante à do metaborato de sódio. 

Fig, VI. 1-5 
a 1100 CC. 
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PH20 (atmx10 2
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Efeito do vapor de âgua na vaporização do metaborato de sódio 

(2) Condensação próximo do cadinho ou reacção com os 

arredores 

A hipótese de condensação próximo do cadinho não parece 

muito viável dado que na zona quente do forno, onde são 

colocadas as amostras, o gradiente de temperatura observado foi 

de apenas ±2°c. 

Deste modo, uma explicação plausível para a diferença 

encontrada entre as velocidades de perda, experimental e prevista 

pelo modelo de convecção forçada em regime laminar, deve estar 

relacionada com a reacção dos vapores com os arredores do 

sistema. Conforme se fez r~ferência no ponto 3.1. do Cap. V, os 

fundidos borato-sódicos, em particular o de composição 1: 1, sao 

extremamente agressivos, danificando não s6 os tubos de trabalho, 
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como também o suporte do porta-amostras. Atendendo às dimensões 

relativas do cadinho e do diâmetro do tubo de trabalho a 

distância entre a superf1cie do fundido, quando o cadinho está 

praticamente cheio, e a parede interna do tubo não é superior a 

0,7 cm, o que parece suficiente para admitir que se constitua nos 

arredores próximos do fundido um escoamento para o vapor de NaBO 2 

formado. Contudo, perante a dispersão de dados relativos às 

pressões de vapor de NaBO2, não deve 

parte a hipótese de lhes atribuir 

disparidades observadas. 

1.2. Influência de uma corrente gasosa 

1.2.1. Variação na composição do fundido 

pôr-se 

alguma 

completamente de 

importância nas 

Em ensaios preliminares sobre a varia9ão da composiçao dos 

fundidos de metaborato de sódio tratados sob correntes de N2 

verificou-se que a concentração de Na2O n3o sofria alteraçffo 

apreciável relativamente à concentração inicial. Por exemplo, um 

fundido tratado durante 13,5 horas a 500 cm 3 min- 1 <~31% de 

perdas) deu lugar a um res1duo com a composição de 48% em peso de 

Na 2 O e tratado durante 8 horas a 900 cm 3 min- 1 <~34% de perdas) 

originou um res1duo com 47,1% em peso de Na 2 O. A hipótese de que 

o metaborato de sódio vaporiza congruentemente, dando origem à 

espécie predominante NaBO 2 , parece pois manter-se em condições de 

convecção na atmosfera, tal como foi sugerido em atmosfera 

estática. 

1.2.2. Variação das perdas c~m o tempo 

Na Fig. VI.1-6 estão representadas as perdas por unidade de 

área a 1100 °C, obtidas a partir de fundidos varridos por 
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Fig. VI.1-6 Variação das perdas do metaborato de sódio a 1100 °C com o 
tempo, sob diferentes condições de convecção forçada na atmosfera, para 
amostras com espessura inicial de 0,52 cm. A linha a traço interrompido diz 
respeito aos resultados obtidos em atmosfera estática. 
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diferentes caudais de N2 seco, partindo da mesma espessura 

inicial de 0,52 cm. As seguintes informações podem, 

retirar-se: 

de imediato, 

(1) O processo de volatilização é afectado pelas condições 

de convecção na atmosfera, sendo essa influência menos sensivel 

ao aumenta das caudais para valores destes superiores a 250 cm 3 

min-· 1 • 

(2) Para cada conjunto de ensaios realizados sob um caudal 

gasoso constante a velocidade de volatilização tende a diminuir 

com o tempo. 

1.2.3. ansaios com_ alturas diferentes de fundido 

A Fig. VI.1-7 evidencia que as perdas obtidas a 250 cm~ 

min- 1 de N2 são tanto menores quanto menor a espessura incial da 

amostra. Não há razão para rejeitar a hipótese , verificada em 

atmosfera estática, de que o parâmetro de interesse ê a altura de 

parede livre acima do fundido e não a altura deste no cadinho. 

Contudo, se em atmosfera estática se sugeriu que a cada hp 1 ,era 

possível associar uma camada gasosa nominalmente estática com uma 

espessura equivalente, a mesmo não poderá ser considerado em 

condições de convecção. 

O efeito da altura de parede livre foi estudado mais em 

detalhe fazendo testes de pequena duração <2 horas) sobre 

fundidos com diferentes alturas iniciais, varridos por caudais de 

diferentes magnitudes. Na Fig. VI. 1-8 estão representados os 

valores das perdas em função da hp 1 , considerada como a média 

entre a altura inicial e a obtida no fim de cada ensaio. 

Comparativamente 

influência do 

ã situação 

arraste da 

de 

vapor 

caudal nominalmente zero, a 

acima da fundido é muita ma.is 
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Fig. VI.1-7 Variação das perdas do metaborato de sódio a 1100 "'C com o 
tempo, sob um fluxo de 250 cm3 m1n- 1 de N2 seco, Resultados obtidos para 
amostras com espessura inicial de 0,26 cm (i) e 0,52 cm (A). 
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Fig. VI.1-8 Variação das perdas em 2 horas com a 
acima do fundido, para diferentes condições de 
atmosfera. A linha a ·traço interrompido diz respeito 
em atmosfera estática. 

altura de parede livre 
convecção forçada na 

aos resultados obtidos 
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marcada quando os cadinhos estão praticamente cheios do que no 

caso em que a superf1cie livre do liquido se situa mais fundo. 

Verifica-se também que, seja qual for o caudal, a velocidade de 

volatilização se reduz à medida que aumenta a 

caudais de 500 e 900 cm 3 min- 1 e para as 

Para os 

maiores hp1 as 

velocidades de volatilização tendem para o mesmo valor. 

1.2.4. Relação entre as dependências das perdas em função da 

altura de parede livre e das perdas em função do tempo. 

As conclusões tiradas qualitativamente das Figs. VI. 1-6 e 

VI.1-8 sugerem que as evoluções das velocidades de perda, quer 

com o tempo, que~ com a hp 1 , são coerentes entre si. Tendo-se a 

indicação de que a composição do fundido não sofre alteração 

apreciável com a duração dos ensaios, mesmo em condições de 

convecção forçada, é poss1vel fazer o relacionamento quantitativo 

entre ambas as representações, 

horas a períodos mais longos. 

estendendo o comportamento em 2 

Para tal, as curvas da Fig. VI.1-8 foram ajustadas por uma 

função do tipo "Hoerl" com a forma apresentada pela eq. <VI. 1-1). 

Na Tabela VI.1-3 são referidos, para cada caudal testado, os 

valores dos parâmetros A, B e C, bem como as diferenças relativas 

entre os resultados experimentais e os obtidos por ajuste 

matemático (res1duos). Como se verifica, dentro de cada conjunto 

de ensaios realizados sob um caudal constante nenhum desvio foi 

superior a 2,7%,. o que é inferior aos erros experimentais 

previs1veis. O número de pontos disponível, N, e os valores da 

média absoluta dos resíduos para cada conjunto de ensaios a 

caudal constante são referidos na Tabela VI. 1-4. 
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Tabela VI.1-3 - Parâmetros de ajuste dos resultados experimentais 

de perdas= fChp 1 > pela eq. VI.1-~. 

Perdas em 2 horas 
(mg cm- 2 ) 

Exp. 

Caudal de N2 = 100 cm 3 min- 1 

0,14 
0,26 
0,43 
o, 54* 

60,3 
44 
37,5 
35,4 

. A 
13,146 

Caudal de N2 = 250 cm~ min- 1 

0,15 
o, 16 
0,23 
0,3 
0,51 

66,8 
61, 6 
52,3 
46,7 
38,3 

A 
16,855 

Caudal de N2 = 500 cm3 min- 1 

0,14 
0,34 
0,5 
0,54 

0,15 
0,32 
0,54 

70,9 
49,6 
44,7 
41,5 

A 
29,493 

79,4 
52 
43,4 

A 
14, 7-18 

Cale. 

60,2 
44,2 
37,2 
35,6 

B 
-0,699 

65,4 
63,1 
52,4 
46,4 
38,4 

B 
-0,655 

70,8 
50,0 
43,5 
42,4 

B 
-0,433 

79,4 
52 
43,4 

B 
-0,802 

* Média entre os dois p~ntos 

<0,54,36,3) na Fig.VI. 1-8. 

Resíduo 
( ¾) 

0,17 
-0,58 

0,86 
-0,46 

e 
1,044 

2,17 
-2,46 
-0,24 

0,61 
-o, 13 

e 
0,747 

0,099 
-0,75 
2,69 

-2,10 

e 
0,177 

o 
o 
o 

e 
1,087 

experimentais C0,54,34,6) e 
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Tabela VI.1-4 - Número de pontos utilizado no ajuste matemãtico e 

r-es1duo médio para cada conjunto de ensaios a 

caudal constante. 

Caudal de N2 

<cm 3 min- 1 > 

100 
250 
500 
900 

Admitindo que, 

N 

4 
5 
4 
3 

Resíduo 
(%) 

0,52 
1,12 
1,41 

o 

para cada caudal, é poss1vel associar a cada 

hp 1 uma velocidade de volatilização caracterfstica, pode prever-

se, para pequenos incrementas de tempo, qual a variação na hp 1 e 

quais as perdas sofridas ao fim de um ensaio longo. Recorrendo às 

equações de ajuste para obter a variação nas velocidades de 

perda com a h.,,.1, calcularam-se as curvas representadas na Fig. 

VI.1-9 relativas às perdas até 20 horas, usando o processo 

numérico mencionado no ponto 1.1.4 .. São também. af referenciados 

os resultados experimentais dispon1veis. Os maiores desvios 

verificam-se para os resultados referentes ao caudal de 100 cm 3 

min- 1
1 para h.,,.1 superiores a 0,25 cm. O desvio máximo corresponde 

ao tempo de 18 horas e é de 8% <Apêndice A (1)). 

Pode assim concluir-se que, em condições de convecção 

forçada as relações entre as perdas e o tempo podem ser 

construidas a partir da variação da velocidade de volatilização 

com a h.,,.1 acima do fundido, 

indicado para atmosfera estática. 

de modo semelhante ao que foi 

Para cada caudal, a evolução 

das velocidades de volatilização com o tempo parece pois ser 

essencialmente determinada pe_las condições de convecção sobre a 

superfície do fundido, em particular pelas existentes no espaço 

definido pela altura de parede livre. 
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* 100 cm'min- 1 
N2 seco 

A 250 cm'min- 1 N2 seco 
O 500 cm'min- 1 N2 seco 
□ 900 cm'min- 1 N 2 seco 

o---------..__...._ ____ ...._ _______ _ 
o 4 8 12 16 20 

Tempo ( h) 

Fig. VI.1-9 Desvios dos resultados experimentais<--> relativamente aos 
obtidos par ajuste matemático<->. 
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1.2.5. Bteito da conveoçao 

O efeito da convecção na velocidade de volatilização traduz

se directamente na influência que aquela exerce na espessura da 

camada limite de difusão no gas. 

conhecem-se soluções para 

Conforme foi referido no Cap. 

os casos em que ocorre 

transferência de massa a partir de superfícies planas 

completamente expostas às correntes gasosas e para os casos em 

que ao longo de toda a superfície o regime estabelecido é 

inteiramente laminar ou turbulento. Nos sistemas práticos 

concebidos para o estudo da volatilização com passagem de gas 

não é rigorosamente válida a aplicação daqueles modelos, 

nomeadaroente devido ã perturbação da corrente gasosa pelo próprio 

cadinho e ã redução na espessura do fundido, o que provoca 
\ 

alterações das linhas de corrente locais. A luz da fenomenologia 

hidrodinâmica é de esperar que, em termos de convecção, ocorram 

situações distintas conforme a superfície do fundido se situa 

prõximo do bordo do cadinho ou a uma certa distância do mesmo. 

<a) Superf1cie do liquido prõxima do bordo do cadinho 

Na gama de caudais estudados, de 100 a 900 cm 3 min- 1 , os 

números de Reynolds, Re, correspondentes, referidos à área da 

secção recta do tubo de 6,4 cm 2 , variam entre 2 e 17, à 

temperatura de trabalho de 1100 oe. A interposição do cadinho no 

trajecto da corrente produz um estrangulamento na área da secção 

recta, conforme esquematicamente representado na Fig. VI. 1-10. 

Sendo de aproximadamente 0,7 cm a distância entre o bordo do 

cadinho e a parede superior ~nterna do tubo de trabalho, reduzir

se-ã a cerca de 1,24 cm 2 a área da secçao recta atravessada pela 

corrente gasosa acima do cadinho. Note-se, no entanto, que o 
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espaço abaixo do bordo do cadinho não se encontra completamente 

obstru1do <Fig. VI. 1-10). 

hp1 l ...... . 
h t ..... .. ..... 

0,60cm 

0,70 cm 

0,64 cm 

Fig. VI. 1-10 Área dispon1vel para a passagem das correntes 
de trabalho do forno, com referência ao estrangulamento 
int~rposição do cadinho+porta-amostras. 

gasosas no tubo 
provocado pela 

Nos cálculos a efectuar supõe-se que, do caudal gasoso que 

encontra o obstáculo 50¾ é desviado para o espaço acima do bordo 

do cadinho e 50¾ atravessa a restante área dispon1vel. Com base 

neste pressuposto obtêm-se valores para Revariando entre 5 e 43, 

respectivamente para os caudais de 100 e 900 cm 3 min- 1 a 1100 oC 

e 1 atm. Ainda que a interposição do cadinho no trajecto da 

corrente e o fornecimento de calor ao fluido pelas paredes do 

forno constituam factores de antecipação da transição de regime 

laminar para turbulento, os valores de Reobtidos situam-se muito 

aquém do limite de transição <acima de 10 3 > vulgarmente 

estabelecido. Estas indicações levam a crer que, embora senda 

provável a ocorrência de alguma. turbulência no gás por 

interposição de um obstáculo, as condições hidrodinamicas na 

espaço imediatamente acima da bardo do cadinho devem ser, 

fundamentalmente, de regime laminar. 

Representando as velocidades médias de volatilização, 

correspondentes à maior altura de fundido testada <hP 1 = 0,15 cm> 

em função de v•, onde v representa a velocidade calculada a 
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1100 °C e corrigida ao estrangulamento provocado pelo cadinho de 

acordo com a suposição anteriormente assumida, obtém-se a melhor 

coeficiente de correlação linear para o expoente a entre 0,5 e 

0,6. Na Fig. VI.1-11 são ilustradas ambas as representações. Ao 

contrário do que prevê o modelo de convecção forçada apresentada 

na Cap. III não se obtém uma velocidade de perda nula na 

ausência de corrente gasosa <v = 0). Com efeito, numa situação de 

ausência de convecção forçada o transporte na fase gasosa ocorre 

fundamentalmente por um mecanismo de difusão, sendo portanto 

fisicamente inviável a hipótese de uma velocidade de perda nula. 

(b) Superfície do líquido abaixo do bordo do cadinho 

Quando no trajecto de uma corrente gasosa se verifica um 

aumento na área da secção recta atravessada, as partículas 

fluidas tendem a desacelerar por se provocar uma redução na 

respectiva velocidade linear. As condições hidrodinâmicas podem 

ser tais que, ao ocorrer a desaceleração as linhas da corrente 

principal conformam-se exactamente às superfícies limitativas 

<Foust et al, 1960). Em certas situações, dependendo sobretudo da 

geometria do sistema, das propriedades do fluido e da magnitude 

dos caudais, a desaceleração pode ser tal que, as linhas da 

corrente desaderem das superfícies limitativas, constituindo-se 

uma camada fronteira separada <Schlichting, 1968). Esta separação 

é sempre acompanhada pela formação de turbilhões, isto é, pela 

inversão na direcção do movimento das partículas fluidas. 

Enquanto no primeiro caso a principal componente da velocidade 

coincide com a direcção da corrente, no segundo caso passarão a 

existir componentes noutras direcções. O transporte de matéria no 

primeiro caso deverá ocorrer essencialmente por difusão 
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molecular, mas no segundo operarã simultaneamente transporte 

devido à mistura f1sica. A formulação matemática geral destes 

problemas não foi conseguida até à data, limitando-se apenas a 

casos muito particulares (Schlichting, 1968>. 

(b)-1. Influência da magnitude dos caudais 

Viu-se que, quando a superfície do fundido se situa próxima 

do bordo do cadinho um aumento na velocidade da corrente gasosa 

produz um acréscimo na velocidade de perdas, que segue 

aproximadamente o modelo de convecção forçada em regime laminar 

<v 0 • 8 ), expresso por uma equação da tipo da (III-17), 

Quando a espessura da amostra é bastante menor que a altura 

total do cadinho a velocidade de convecção, calculada 

relativamente à ârea da secção recta atravessada pela corrente ao 

nível da superfície do fundido, pode relacionar-se 

aproximadamente com a hp 1 através da expressão 

v = Q/2(1,24+1,6hp 1 ) <VI.1-4) 

onde Q representa o caudal em cm 3 s- 1 a 1100 oC e hp 1 a altura de 

parede livre em cm. No denominador do 2Q membro o factor 2 

refere-se à fracção de caudal que se supõe atravessar o espaço 

acima do bordo do cadinho e o termo entre parêntesis refere-se â 

ârea da secção recta ao nível da superfície do fundida, tal como 

esquematizada na Fig.VI. 1-10. 

Se, por exemplo, para uma hi:::- 1 = 0,38 cm (h-f' = 0,26 cm> se 

associar a relação.entre as velocidades de perda e a velocidade 

de convecção, calculada esta pela eq. <VI.1-4), a um modelo do 

tipo j~vª, obtém-se uma melh~r correlação linear para um valor de 

a entre 0,8 e 0,9, na gama de 100 a 500 cm 3 min- 1 • Na Fig. 

VI.1-12 representa-se a relação j~vª com a=0,85. Uma dependência 
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- T • 1100ºC 
í t•0,49Cm s= 
e, 80 
E -
"' -a ... 
4J 
a. 
4J -a 
4J 60 
-a 
"' -a 
() 
o 
4J 
> 

40· 
o 2 4 6 8 

[ v (cm s-1
)] 

a 

Fig. VI.1-11 Aplicação da relação j~v• <com a=0,5 ou a=0,6> ~ relação 
entre as velocidades de perda a 1100 CC e as velocidades de convecção do 
gâs sobre o fundido, quando a superf1cie deste se situa próxima do bordo do 
cadinho. 

-í s= 
O> 
E -
"' -a ... 
4J 
a. 
4J -a 
4J 
-a 

C'O 
-a 
() 

o 
4J 
> 

50 T • 11ooºC 
t • o,2e cm 

40 

30 
o 

, 
, , , 

5 10 

[ v (cm s-1 ) J 0 '
85 

Fig. VI.1-12 Aplicação da relação j~v• <com a=0,85) ~ relação entre as 
velocidades de perda a 1100 CC e as velocidades de convecção do gAs sobre o 
fundido calculadas pela eq. <VI.1-4), para amostras com uma espessura 
bastante inferior à altura total do cadinho. 
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deste tipo sugere que, para espessuras de amostra abaixo do bordo 

do cadinho é provável que o transporte de matéria se processe 

essencialmente por mistura f1sica, 

espaço gasoso acima da 

formação de turbilhões. 

superf1cie 

Ainda que 

Reynolds não justifique a ocorrência 

verdadeiro, é de admitir que, 

o que sõ é poss1vel se no 

do fundido tiver lugar a 

a magnitude dos números de 

de um regime turbulento 

devido às caracteristicas 

geométricas do cadinho, as linhas da corrente principal que nele 

penetram se separem das superf1cies limitativas, quando a 

superf1cie do fundido se situa abaixo do bordo do cadinho. Junto 

das paredes internas do cadinho e perto da superf1cie do fundido, 

é ainda provável que se constituam "zonas mortas", de 

contribuição praticamente nula para o transporte global. 

(b)-2. Efeito da altura de parede livre 

Se para um determinado caudal gasoso se reduz a velocidade 

de convecção sobre a superf1cie do fundido por aumento da hp 1, as 

velocidades de perda diminuem. Contudo, a tendência observada 

não obedece a nenhum dos modelos de convecção forçada referidos 

no Cap. III, com v calculada através da eq. <VI.1-4). 

Variando a hp1 entre 

0,64 cm (espessura de 

da 

zero (cadinho completamente cheio> e 

fundido infinitamente pequena), a 

velocidade média corrente gasosa imediatamente acima da 

superf!cie do fundido variará, correspondentemente, entre um 

máximo de (Q/2)/1, 24 e um m!nimo de (Q/2)/2, 26 cm s--:1., onde Q tem 

o significado que lhe foi atribuido na eq. <VI.1-4). 

Tomando, a t1tulo de ex~mplo, os resultados referentes a 100 

e 900 cm 3 min- 1 , se para cada hp1 experimentalmente determinada a 

redução na velocidade de convecção, calculada pela eq. <VI.1-4), 
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produzisse uma varia9ão na velocidade de perda exclusivamente de 

acordo com um modelo do tipo j~v o, 5 , ter-se-iam obtido os valores 

representados na Fig. VI. 1-13 por C 0:5 • Verificando-se o modelo 

j ~v o,a para toda a gama de hp 1 , ter-se-iam obtido as curvas C o,a . 

A Fig. VI.1-13. mostra pois que, com base na eq. (VI.1-4), a 

redução das velocidades de perda sob um determinado caudal 

provocada por abaixamento da superfície do fundido não pode 

atribuir-se globalmente, quer ao modelo j~vº·ª, quer ao modelo 

j~v 0 • 8 • Principalmente para as menores hp1 a redução nas 

velocidades de ·perda é muito superior à prevista por qualquer das 

relações anteriores. 

Se a evolução das 

fosse explicada por uma 

velocidades de volatiliza9ão com a hp1 

relação com a forma j~v 0
1 b deveria 

variar respectivamente entre 0,5 e 

entre 0,5 e 3,32 para 900 cm 3 min- 1 

fCh,:::,1>. 

Conclusões: 

2,83 para 100 cm 3 min- 1 e 

<Fig. VI. 1-14), sendo b = 

<1> Para uma dada hp 1 , aumentando a velocidade de convecção 

do gas sobre a superfície do fundido por aumento na magnitude do 

caudal, produz-se um acréscimo na velocidade de perdas,que 

obedece aproximadamente ao modelo de convecção for9ada em regime 

se a superfície do fundido se situar próximo do 

bordo do cadinho. Quando a espessura do fundido é bastante menor 

que a altura total do cadinho os resultados experimentais parecem 

ser melhor explicados pelo modelo de convecção forçada em regime 

turbulento, j~v 0
•

9 <observaçao vertical da Fig. VI. 1-15). 

<2> Para um determinado caudal, a redução na velocidade de 

convecção calculada com base na h"" 1 (eq. VI. 1-4) provoca um 

decréscimo na velocidade de perda de acordo com uma relação 
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Fig. VI.1-13 Previsão da variação das velocidades de perda com a altura da 
parede livre através das relações j~vº• 5 <Cº• 6 ) e j~vº·ª <Cº·ª>, com v 
calculado com base na eq. <VI.1-4>. As linhas a traço continuo referem-se 
aos resultados obtidos experimentahnente. 
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Fig. VI.1-14 Aplicação da relação j~vb à variação das velocidades de perda 
com a altura de parede livre, com v calculada pela eq. <VI.1-4>: estimativa 
dos limites do expoente b para os caudais de 100 e 900 cm3 min- 1 • 
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do tipo 

j = Kve:,, + K0 <VI.1-5) 

K é uma constante que inclui as caracter1sticas geométricas do 

sistema e as propriedades f1sicas do gás transportador e do 

material volatilizado, b = f(Q,hp1> e Ko é uma constante que 

contempla a situação de ocorrência preferencial de difusão na 

ausência de convecção forçada <observação horizontal da Fig. 

VI. 1-15). 

Fluxo gasoso 
crescente Próximo do bordo 
· do cadinho 

0,5 t Ql V 

Superfície do fundido 

Abaixo do bordo 
do cadinho 

V 
➔ 

~ 
~ 

o.a 
V 

Fig, VI.1-15 Tradução f1sica dos modelos emp1ricos propostos para a 
volatilização de fundidos em condições de convecçao forçada na atmosfera. 
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1.2.6. Mecanismo de volatilizaç!o proposto 

Os resultados experimentais obtidos em condições de 

convecção forçada permitem sugerir, à semelhança do que se 

verificou em atmosfera estática, que: 

<1> Visto o fundido vaporizar sem alteração na composição 

(vaporização congruente) a difusão no fundido não deve constituir 

uma etapa lenta no processo global. 

<2> A evaporação na interface também não deve oferecer 

resistência à volatilização, corno se deduziria através de um 

exercício idêntico ao efectuado no ponto 1.1.5. 

(3) O controle do processo global poderá pois atribui-se ao 

transporte na fase gasosa. 

Uma vez que sob uma corrente gasosa 

fundidos se mantém praticamente constante, 

a composição dos 

a volatilização do 

metaborato de sõdio em condições de convecção forçada pode 

explicar-se pela _eq. <VI.1-5>, sempre que a duração dos ensaios 

seja de molde a provocar reduções apreciáveis na espessura das 

amostras. 

Comparando os resultados referentes a 500 e 900 cm 3 min- 1 , 

verifica-se que a razão entre o aumento nas perdas e o aumento no 

caudal não corresponde às razões equivalentes para os caudais 

menores que 500 cm3 min- 1 • Sendo 

magnitude dos caudais de 

improvável que, uma variaçao na 

500 para 900 cm 3 min- 1 seja 

responsável pela ocorrência de um mecanismo diferente no processo 

de volatilização, as diferenças obtidas poderão ser atribu1das, 

ou a um abaixamento de temperatura das amostras provocado pela 

chegada da corrente gasosa insuf·icientemente préaquecida, ou a 

limitações impostas pela própria geometria do sistema. 
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1.2.7. Cinética do transporte no vapor 

Considere-se a equação geral <III-17> de transferência de 

massa por convecção em regime laminar, a qual se admitiu traduzir 

razoavelmente os resultados das perdas por volatilização quando a 

superf1cie do fundido não se situa muito abaixo do bordo do 

cadinho. Tal como foi sugerido no ponto 1. 1.7, tomando W = L = 

fazendo o coeficiente de difusão, Dg, do NaBO:z em N2 a 

1100 oC igual a 1 cm2 s- 1 e a viscosidade cinemática do N2 a 

1100 oC igual a 1,88 cm2 s- 1 , a velocidade média do gás no espaço 

imediatamente acima da superfície do fundido pode relacionar-se 

aproximadamente com a hp 1 através da expressao <VI.1-4>. 

Em condições de convecção Cog pode considerar-se 

praticamente zero. Tomando para a pressão de vapor de equilíbrio 

do NaBO 2 a 1100 oC o valor de l,27xlo-~ atm <tabelas de JANAF, 

1971> e supondo que o equil1brio se estabelece instantaneamente 

na interface, C,g corresponderá no máximo a 1,13xlo-s moles cm- 3 • 

Introduzindo estes valores na eq. <III-17> ter-se-â 

j = 1,13xl0-8 x 1 x (Q/2(1,24+1,6hp 1 )) 1 ; 2 <VI.1-6) 

Para o caudal :mâximo de 900 cm 3 min- 1 , equivalente a 70 cm 3 s- 1 a 

1100 CC, e para a menor hp1 testada de 0,15 cm, o valor de j 

calculado através da eq. <VI.1-6) é de 5,49xlo-s moles s- 1 • 

Contudo, o valor experimentalmente obtido é de 3,37x10- 7 moles 

s·- 1
1 ou seja, cerca de seis vezes superior ao calculado. Para o 

menor caudal de 100 cm 3 min- 1 <~8 cm3 s- 1 a 1100 ºC) e para a 

mesma hs:,,1 os 

respectivamente 

v~lores de j, calculado e experimental, são de, 

1,86xlo-s e 2,56x10- 7 moles s- 1 , o que 

corresponde a uma diferença ~uperior a uma ordem de grandeza. 

Analogamente ao que foi sugerido em relação aos resultados 

experimentais em atmosfera estâtica, a hipótese da reacção dos 
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vapores com os arredores mantém-se válida neste caso. O facto de 

a diferença entre os valores de j, previstos e experimentalmente 

obtidos, ser tanto maior quanto menor o caudal, oferece um certo 

suporte à hipótese adiantada, uma vez que a facilidade de reacção 

com os arredores será tanto maior quanto maior o tempo de 

contacto com o sistema, isto é, 

arraste. 

quanto menor a velocidade de 

1.3. Influência da temperatura 

(a) Em at~osfera estâtica 

' As temperaturas de 1000 e 1100 ~-e obtiveram-se as perdas em 

NaBO2 representadas graficamente na Fig. VI.1-16 como funçSo do 

tempo de tratamento térmico e para uma espessura inicial de 

fundido de 0,52 cm. Verifica-se que, às duas temperaturas a 

evolução da velocidade de volatilização com o tempo segue 

essencialmente a mesma tendência. 

O efeito da temperatura foi estudado mais em pormenor, 

determinando as perdas na primeira hora a partir de fundidos com 

0,26 cm de espessura, na gama de 1050 a 1200 ºC <Fig. VI. 1-17>. 

Na mesma figura representam-se, comparativamente, os valores da 

pressão de vapor de equil1brio do NaBO 2 puro, obtidos a partir 

das tabelas termodinâmicas de JANAF <1971). A dependência com a 

temperatura, da velocidade de volatilização e das pressões de 

vapor de equil1brio, é basicamente a mesma, sugerindo fenómenos 

activados termicamente em ambos os casos, com energias de 

activação de respectivamente 254 KJ mole- 1 <linha B> e 249 KJ 

mo1e- 1 (linha A) .. Não obstante a semelhança encontrada, o 

relacionamento entre as duas representações não pode fazer-se sem 

que antes se atenda às condições em que ambas foram obtidas. 
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Variação das perdas do metaborato de sódio a 1000 e a 1100 CC 
em atmosfera estática e para amostras com 0,52 cm de 

156 



Cap. VI.1 
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Fig. VI.1-17 Relações entre a pressão de vapor de NaB02 <segundo os dados 
termodinâmicos de JANAF, 1971> e a temperatura <A> e entre as velocidades 
de perda do metaborato de sõdio e a temperatura, em atmosfera estática <B>. 
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O valor da energia de activação aparente obtido para as 

condições de ensaio da presente investigaçao (254 KJ mo1e- 1 > 

concorda com o resultado de 253 KJ mole- 1 obtido por Tamura et 

al <1958>, partindo igualmente de ensaios cinéticas. 

Nas medições de pressões de vapor supõe-se a existência de 

equil1brio entre a atmosfera e o fundido. A temperatura 

constituirá, deste modo, a única variável independente. Pelo 

contrário, os resultados das velocidades de perda obtidos 

através de ensaios cinéticas são possivelmente influenciados por 

outros factores além da temperatura. 

Relativamente à volatilização do metaborato de sódio a 

energia de 

dependências 

definição das 

activação aparente 

da temperatura de 

velocidades de 

a. 

envolvidos vários parâmetros, 

f1sicas do gás maioritário (µ, 

perda 

tais 

e 

determinada incluirá, as 

e de C1, Por outro lado, na 

pela eq. < I I I -1 7 > estão 

como algumas propriedades 

do material volatilizado 

COg), Estas variáveis, apesar de nada terem a ver directamente 

com a evaporação propriamente dita, influenciam a volatilização 

como processo global. O efeito da temperatura sobre cada uma 

destas variáveis pode analisar-se na Fig. VI.1-18. Cada uma delas 

tem o seu contributo para os valores finais dispostos sobre a 

linha B da Fig. VI. 1-17. 

Na gama de temperaturas estudada <1050-1200 <=>C> a pressão de 

vapor de equil1brio parece ser, efectivamente, o parâmetro mais 

afectado pela temperatura. Esta circunstância pode explicar a 

semelhança entre a energia de activação da volatilizaçao e o 

calor de vaporização do metaborato de sódio, caso se verifique 

controle por transporte no vapor. Porém, não permite excluir a 

hipótese de controle pelo processo de interface <evaporação 
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Fig. VI.1-18 Efeito da temperatura na viscosidade e massa especifica do 
ar, no coeficiente de difusão de NaB0 2 no ar e na pressão de vapor de 
NaB02, 
µ-viscosidade do ar, em poise; 
f-massa especifica do ar, em g cm 3 ; 

Óg-coeficiente de difusão de NaB02 no ar, em cm2 s- 1 , calculado através da 
euação de Maxwell-Guilliland CCoulson e Richardson, 1974); 
pv-pressão de vapor de NaB02, em atm, segundo as Tabelas termodinâmicas de 
J AH AF C 1971 > . 
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se a constante cinética a (eq. III-42) for 

igualmente sens1vel a variações de temperatura. Deste modo, é 

questionável a sugestão de Kroger e Sorstrom (1965), segundo os 

quais a semelhança entre o calor latente de vaporização e a 

energia de activação da volatilização pode sign~ficar que a 

evaporação constitui o passo controlante do processo global de 

volatilização. 

Na presente investigação as velocidades de volatilização às 

várias temperaturas entre 1050 e 1200 oC referem-se às perdas 

obtidas em 1 hora a partir de fundidos com 0,26 cm de espessura, 

ocupando portanto cerca de 40% da altura total dispon1vel do 

cadinho. Retomando a Fig. 

aquela altura de fundido 

VI.1-8, pareceria evidente que, para 

estariam praticamente asseguradas 

condições próximas da saturação, a avaliar pela constância na 

velocidade de perdas. O mesmo seria de concluir observando a Fig. 

VI.1-1, relativa às perdas em função do tempo para uma espessura 

de 0,26 cm. Entretanto, o tratamento dos resultados experimentais 

relativos a ensaios longos sugeriu que o transporte no gas, e 

não a evaporação, devia constituir o passo impeditivo da 

volatilização, como processo global. 

(b) Com passagem de uma corrente seca 

Na Fig. VI.1-19 ilustra-se a relação entre os logaritmos das 

perdas obtidas na primeira hora a partir de um fundido com 

espessura de 0,26 cm sob um caudal de 250 cm 3 min- 1 de N2 seco e 

o inverso da temperatura absoluta, correspondente à gama de 1000 

a 1200 oC. Do respectivo declive calculou-se uma energia de 

activação de 264 KJ mole- 1 para aquelas condições de ensaio. 

Comparativamente, são também referidos os resultados obtidos em 
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Fig. Vl,1-19 Relação entre as velocidades de volatilização da metabarata 
de sódio e a temperatura, sob diferentes condições atmosféricas. 
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atmosfera estática. 

(c) Com passagem de uma corrente húmida 

Sobre fundidos com uma espessura de 0,26 cm fez-se passar 

durante 1 hora uma corrente de 250 cm=~ min- 1 de N2 , previamente 

borbulhado numa 

no ponto 2.3. do 

coluna de 

Cap. V. 

água com as características descritas 

Supondo que a corrente gasosa se 

encontra saturada com vapor de água à temperatura média de 25 ~e, 

a pressão parcial de água correspondente será de 3,13x10-- 2 atm. A 

esta pressão ·obtiveram-se, na gama de 1000 a 1200 °C, perdas 

aproximadamente iguais às obtidas sob uma corrente seca, sendo a 

energia, de activação aparente de 254 KJ mole- 1 (Fig. VI.1-19). 

Concordantemente com o que mostraram os resultados das perdas a 

temperatura constante e a várias pressões de vapor de água <Fig. 

VI.1-5), o mecanismo de volatilização do NaB0 2 em condições de 

convecção parece ser essencialmente o mesmo, independentemente da 

composição da atmosfera. 
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VI. 2. Composição lNa 2 0: 4B2Q,., 

2.1. Atmosfera saturada de vapor de água 

2.1.1. Varia9!0 das perdas com o tempo 

Cap. VI. 2 

Nas ensaias realizadas com esta composição em atmosfera 

estática não se obteve reprodutibilidade nos valores das perdas 

medidas em ocasiões diferentes, o que, como se verá adiante, se 

relaciona com a humidade na atmosfera (Conradt et al, 1983). Por 

este motivo, os ensaios de volatilização relativos ao fundido 1:4 

foram realizados com controle de humidade atmosférica. 

Estudou-se a influência da água na vaporização dos fundidos 

1:4, c~rrespondentes à composição de 18,1% em peso de Na20, 

fazendo passar uma corrente de 500 cm 3 min- 1 de N 2 numa coluna 

contendo água a temperatura controlada, tal como descrita no 

ponto 2,3. da Cap. V. Supôs-se que, a cada temperatura lida à 

safda da coluna de água se atingiu a saturação com vapor de água, 

tendo-se desta forma realizado ensaios na gama de pressões de 

3,13xl0- 2 a 2,58x10- 1 atm. 

Os resultados das perdas obtidas a 1100 oC para diferentes 

tempos de tratamento térmico e partindo de um fundido com uma 

espessura de 0,26 cm <~1 g de material> estão representados na 

Fig. VI.2-1. Ilustra-se, comparativamente, a evolução das perdas 

no caso em que o fundido foi varrido pelo mesmo caudal de N2 sem 

prévia saturação, ao qual se atribuiu a denominação de "seco". 

Além do efeito verificado nas perdas por aumento da pressão de 

vapor de água, pH~, constata-se também que, para cada conjunto 

de ensaios a pH 2 0 constante a velocidade de volatilizaçao tende a 

diminuir ligeiramente com o tempo. 
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Fig. VI.2-1 Relação entre as perdas de fundido 1:4 e o tempo, em atmosfera 
saturada de vapor de âgua a vârias pressões parciais e em atmosfera "seca". 
Resultados obtidos a 1100 CC para amostras com 0,26 cm de espessura. 
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2.1.2. Reao9!0 com o vapor de água 

O resíduo do fundido tratado durante 12 horas à pH:;zO de 

1, 1ox10- 1 atm, e correspondente a cerca de 36% de perdas, foi 

analisado quimicamente e apresentou uma composição ponderal em 

Na~o de 19%. Este resultado sugere globalmente que a razao entre 

os fluxos materiais dos dois componentes Na 2 O e B:;z0 3 ~ 

aproximadamente igual à razão das respectivas concentrações no 

fundido original, possivelmente com um ligeiro excesso de B:;z0 3 • 

Dado o efeito da pressão de vapor de água e a manutenção da 

composição do fundido, poderá supôr-se que a reacção com a água 

envolve os dois componentes Na:z(J e B:;z□,~ numa proporç3.o prõxiITll\ 

daquel~ em que os mesmos se encontram no 11quido, isto é, 

Na2O/B2O3 = 1/4. Deste 

1:4, e atendendo às 

modo, na vaporização reactiva do fundido 

espécies mais prováveis no vapor, são 

possíveis os seguintes mecanismos de reacção: 

ClNa:z():4B::._03) <l> + 5H:z(J<g> = 2NaOH<g> + 8HBO2<g> 

C1Na:z():48:z()3J(l) + 3H:z(J(g) = 2NaBO2<g> + 6HBO2<g> 

<VI.2-1) 

<VI.2-2) 

Se no fundido o "composto" mais estável for NaBO 2 <1> <Shakmatkin 

e Shul-ts, 1978, Shul-ts et al, 1979, 1980), ter-se-á 

( lNa 20: 4B:z{J3J < 1) = 2NaBO 2 < 1 > + 3B:z(J,~ <l > <VI. 2-3 > 

e o mecanismo <VI.2-2> será equivalente, em termos de 

volatilização, às reacções 

2NaBO 2 <1> = 2NaBO2<g> <VI.2-4> 

3B:z() 3 (1) + 3H:;z□ <g> = 6HBO2<g> <VI.2-5) 

Sendo HBO2 o co~posto predominante no vapor pode escrever-se, 

segundo a eq. <VI.2-1>, 

pHBO 2 = K pH 2Q 6 /e pNa□H-2 /e <VI.2-6> 

onde K é uma constante que inclui a constante de equil1brio da 

reacção <VI.2-1) e considerando que a actividade de 1:4 é 
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aproximadamente igual a 1. 

Sendo pHBO 2 = 4 pNaOH, obtém-se 

pHBO 2 = K pH~ 1 /~ 

Cap. VI.2 

<VI.2-7), 

Admitindo que, a temperatura constante a velocidade de 

perdas, j, é proporcional a pHBO 2 em equilfbrio, ter-se-á 

j = K~ pH;;z() 1 / 2 <VI.2-8) 

sendo K~ uma constante cinética. 

Logaritmizando ambos os membros da eq. <VI.2- 8) obtém-se 

logj = logK~ + 0,5 log pH 2 O <VI.2-9> 

De modo idêntico, se o mecanismo <VI.2-2), traduzido em termos do 

efeito da água pela reacção <VI.2-5), 

anterior será obedecida. 

for dominante, a relação 

A fim de avaliar qual o mecanismo prevalecendo na 

vaporização reactiva, efectuaram-se testes de curta duração <2 

horas) por forma a evitar poss1veis efeitos provocados pela 

redução na altura de fundido, fazendo variar a pH 2O na gama de 

3,13xl0- 2 a 2,58x10- 1 atm. A representação em escala logar1tmica 

dos resultados das perdas em função de pH2O <Fig. VI.2-2) fornece 

um declive de 0,589. Uma dependência deste tipo sugere que a 

velocidade de volatilização do fundido 1:4 varia aproximadamente 

na relação de pH2O 1 /
2

, embora não permita decidir qual dos 

mecanismos <VI.2-1) ou <VI.2-5) é, efectivamente, determinante. 

Conforme se mencionou no ponto 6.5.2. do Cap. II, dispõe-se 

de apenas uma publicação <Conradt et al, 1983) fazendo referênci~ 

ao efeito de pH~ na vaporizaçao do fundido 1:4. Em relaçffo a 

esta composição os autores apresentam graficamente os resultados 

das perdas em Bz(J~ a 1000 C:-C para os valores de pH 2 O de O, O, 1 e 

0,5 atm. O tratamento dos dados fornecidos por Conradt et al 
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Fig. VI.2-2 Eíeito da pressão parcial de vapor de água na vaporização do 
fundido 1:4 a 1100 CC, para amostras com espessura inicial de 0,26 cm. 
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por correntes de 12 saturadas à pressão de vapor de água de 3,13x10-2 atm. 
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(1983) sugere uma dependência linear entre as velocidades de 

perda de B 2 0 3 e pH:;zO. Apesar de diferente do valor encontrado na 

investigação presente, a exiguidade dos pontos experimentais 

referidos por Conradt et al (1983) não permite criticar 

convenientemente o resultado obtido. 

Depois de finalizado o conjunto de ensaios com o fundido 1:4 

com passagem de correntes húmidas o termopar de leitura e a 

cânula do suporte das amostras mostravam-se recobertos por uma 

pel1cula brancâ de aspecto cristalino, na zona prõxima. da sa1da 

dos gases. Este material foi recolhido e analisado por DkX, 

tendo-~e revelado essencialmente constituido por um composto de 

fórmula NaBvO 14, correspondendo assim a uma razão Na..,-0/B~~ de 
, 

1/9. E evidente que este composto não deve corresponder à 

precipitação integral do material volatilizado. Por um lado, o 

composto aparece preferencialmente junto de uma zona muito 

limitada do forno, onde a temperatura é já relativamente baixa. 

Por outro lado, as espécies constituindo o material evaporado 

global podem precipitar, em quantidades não visualizáveis, em 

zonas anteriores à extremidade fria, podem não precipitar em todo 

o perfil de temperaturas do forno,ou podem depositar-se sob fprma 

v1trea, o que não é detectãvel por DRX. 

2.1.3. Efeito da convecção <correntes com vapor de água) 

A importânci~ das condições de convecção na velocidade de 

volatilização de um fundido pode avaliar-se por duas formas: 

variando a magnitude do caudal gasoso sobre amostras com a mesma 

espessura ou, indirectamente, varrendo com determinado caudal 

fundidos com espessura variável. 
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Saturando à pH 2 0 de 3,13x10-2 atm correntes de N2 de 250 e 

as velocidades de perda obtidas a partir de 

ensaios de curta duração <2 horas) para diferentes alturas de 

fundido são representadas na Fig. VI.2-3. Se a reacçao com a 

Agua fosse o ünico processo envolvido na volatilização, em vez 

dos valores pontuais referenciados na 

obter resultados dispondo-se sobre 

independentemente do caudal e da hp1• 

a 

Fig. VI.2-3 dever-se-iam 

mesma recta horizontal, 

Não se verificando esta 

condição, torna-se evidente a importância das condições de 

convecção na cinética de volatilização, muito embora tendo-se a 

indicação de que, com correntes húmidas o mecanismo global se 

deve essencialmente à reacção com o vapor de água. 

Supondo que a relação entre a velocidade de perdas e a hp1 

para 500 cm 3 min- 1 A pH:z() de, por exemplo, 1,70xlo- 1 atm, segue a 

mesma tendência verificada à pH 2 O de 3,13x10-2 atm, um aumento na 

hp1 de 0,38 para 0,52 cm corresponderia a um decréscimo na 

velocidade de perdas de cerca de 39%. Na Fig. VI.2-1 a altura de 

fundido no in1cio de cada ensaio é de aproximadamente 0,26 cm 

<hp1 = 0,38 cm> e uma hF~1 de 0,52 cm atinge-se no fim de um 

tratamento térmico de 18 horas a 500 cm 3 min•- 1 e a pH~ de 

1,70x10- 1 atm. Determinando a tangente A curva experimental 

respectiva <Fig. VI.2-1> nos tempos correspondentes a 2 e 18 

horas, verifica-se uma redução de cerca de 31% na velocidade de 

perdas. Apesar de aproximado este exerc1cio parece suficiente 

para explicar os ~fastamentos da linearidade na Fig. VI.2-1. 

2.1.4. Meoaniamo de volatiliza9!0 proposto <atmosfera saturada 

com vapor de Agua> 

A relação observada entre as perdas em peso e o tempo em 
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condições de saturação com vapor de água <Fig. VI.2-1) pode 

explicar-se globalmente pela equação 

j = a<C~-C-> <III-9) 

sendo os desvios atribu1dos ao aumento da hp 1 acima do fundido à 

medida que se processa a volatilização. 

Extrapolando a relação entre as perdas e pH 2 oc•, 5 e~ para 

pH2O=0 atm obtém-se um valor muito próximo de zero. Contudo, a 

perda em peso obtida a partir de um ensaio realizado em 2 horas 

sob um caudal de N2 de 500 cm 3 min- 1 , denominado "seco", foi de 

3,43 mg cm- 2 

4, l6x1q- 3 atm, 

<Fig. VI.2-9), a que corresponderia 

por extrapolação na Fig. VI.2-2. 

uma pH:z() de 

Ora, sendo de 

cerca de 10 ppm o conteúdo máximo em vapor de água no N2 

nominalmente "seco" usado nos ensaios, de acordo com as 

especificações do fornecedor, os resultados obtidos em condições 

redutoras poderão ser condicionados por outros factores que não a 

pressão de vapor de água. 

Com efeito, nem a água transportada pela corrente de N2 nem 

a água atmosférica eventualmente introduzida no forno aquando da 

colocação das amostras existem em concentrações suficientes para 

justificar, integralmente, a magnitude das perdas observadas, 

pelos seguintes motivos: 

<1> Um conteúdo de 10 ppm de vapor de água na corrente de N2 

corresponde aproximadamente a uma pressão parcial de 10-s atm, 

o que implica qu7 as espécies gasosas resultantes de uma reacção 

com o vapor de água teriam pressões extremamente baixas. 

<2> Ainda que a humidade relativa habitualmente existente em 

Aveiro seja de cerca de 57,5%, o que equivale a uma pressão 

parcial de vapor de água de cerca de 0,02 atm, é provável que 
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durante a colocação das amostras no forno o ar eventualmente 

introduzido seja rapidamente removido pela corrente gasosa da 

ordem de 500 cm 3 min- 1 , em passagem constante. 

No presente estágio levantar-se-á. a hipótese de ocorrência 

de um mecanismo diferente no caso. em que os ensaios de 

volatilização têm lugar sob um caudal de N2 nao saturado de vapor 

de água. Uma forma de avaliar na prática se, sob diferentes 

condições de ensaio se verificam, ou não, mecanismos diferentes 

de volatilização, é o recurso à determinação das energias de 

activação aparente do processo em cada caso. 

Os ensaios realizados na gama de 1050 a 1150 oe, sop um 

caudal de 250 cm 3 min- 1 de N2 "seco" ou saturado com vapor de 

água à pressão de 3,13xlo- 2 atm, deram origem aos resultados 

representados na Fig. VI.2-4, Obedecendo os mesmos a uma relação 

do tipo Arrehnius, foi possível calcular, a partir dos declives 

das rectas, o valor da energia de activação aparente nos dois 

casos, tendo-se obtido para os ensaios em N2 "seco" 348 KJ mo1e- 1 

e para os ensaios em condições húmidas 164 KJ mole- 1 • 

Os pontos na Fig. VI.2-4 foram obtidos tratando 

termicamente durante 6 horas amostras com cerca de 0,26 cm de 

espessura e calculando a velocidade média das perdas 

correspondentes a esse tempo. Esta opção foi tomada uma vez que 

se mostraram excessivamente reduzidas as perdas obtidas em 

ensaios com a dur~ção de 1 hora. 

Os resultados obtidos não só indicam que o mecanismo de 

volatilização deve ser diferente em cada situaçao, como também 

fornecem, para o caso de uma corrente saturada com vapor de água, 

um valor de energia de activação que é aproximadamente igual a 
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Fig. VI.2-4 Influência da temperatura na velocidade de volatilização do 
fundido 1:4, sob diferentes condições de humidade atmosférica. 
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entalpia da reacção de formação do HB0 2 (166 KJ mole·- 1 , segundo 

as tabelas de JANAF, 1971). Esta concordância sugere que, em 

condições de saturaçao com vapor de água o efeito da temperatura 

sobre a velocidade de volatilização deve-se fundamentalmente à 

relação entre a temperatura e a pressão de vapor do HB02 e que 

esta variável determina a "força-motriz" do processo. 

Curiosamente, Lawton (1942) obteve, para a volatilização de um 

fundido com a composição 18,4% em peso de Na20 em ar estático, um 

I 
valor de energia de .. activação de 198 KJ mo1e--· 1 na gama de 1000 a 

1200 oe, coincidente com o da energia de activa98'.o da 

determinado pelo autor em idênticas 

condições. Tendo os ensaios de Lawton (1942) decorrido sob a 

influência das condições atmosféricas externas de Sheffield, 

portanto bastante húmidas, é provável que o valor obtido reflicta 

esse efeito, 

sobre o B:z{)3, 

o qual se conhece ser particularmente importante 

originando a formaçao predominante de HB02 no 

vapor. Independentemente do valor encontrado, se a energia de 

activação referente à vaporização do B20~ corresponder 

fundamentalmente à entalpia da reacção de formação de HB0 2 , a 

semelhança entre as energias de activação referentes às duas 

composições de O e 18,4% em peso de Na20 sugere que, em ambos os 

casos o processo de volatilização é sobretudo determinado pela 

formação de HB02<g>. 

Na Tabela VI.2-1 comparam-se os valores da energia de 

activação obtidos na presente investigação, em atmosfera seca e 

em condições de saturação com vapor de água, com os valores 

determinados por vários autores em ensaios sob uma atmosfera com 

humidade controlada e para fundidos contendo Na 2 0 e B:z()~ numa 

Os valores obtidos por Lawton 
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(1942>, os quais se admite terem sido afectados pela humidade 

atmosférica, não figuram na tabela por não se 

informação concreta sobre pH2O, 

dispôr de 

Tabela VI.2-1 - Energias de activa9ao da vaporização <na presença 

de 4gua) do B,2Ü3 puro e de fundidos contendo Na2O 

e B'°3 numa razao molar<l. Comparaçao com os 

resultados obtidos para a composiçao 1:4, 

Fonte Composiçao do fundido Temperatura 
<¾ molar) (oC) 

Ensaios cinéticas 

Barlow 57,1S1O2:8,6Al2O3: 1200-1400 
< 1965 ). :9,2B2O3:25CaO:0,05Na2O 

<Na2O/B2O3 = 0,005) 

Terai e 1Na2O:2B2O3 950-1050 
Eguchi <Na2O/B2O3 = 0,5) 
(1977) 

Presente 1Na2O:4B2O3 1050-1150 
investig. <Na2O/B2O3 = 0,25) 

1050-1150 

Ensaios de equ111brio 

Meshi et B2O3 787-1177 
al (1960) 

White et B2O3 977-1177 
al <1960b) 

Wenzel e B2O3 1055-1306 
Sanders 
(1982) 

Tabelas termodinâmicas 

pH20 
<atm) 

8,6xl0-2 

9,3x10-2 

3,13x10-2 

o 

6,58x10-5/ 
1,84x10-4 

1,32x10-3/ 
2,63x10-2 

2,5x10-2 

E act 
<KJ /mole) 

204+5 

151 

164 

348 

177+8 

163+10 

168 

------------------------------------------------------------------
JANAF 

(1971) 
B2O3 900-1200 166 

------------------------------------------------------------------
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2. 2. Atmosfera de N'.2 "seco" 

2.2.1. Relaçao entre as perdas e o tempo. Variacao na composic!o 

do fundido Cdicuss8o geral> 

A Fig. VI.2-5 representa as perdas em peso obtidas a 1100 C:C 

sob um caudal de 250 cm 3 min- 1 de N2 seco, a partir de fundidos 

com espessura inicial de 0,26 cm <~1 g de material). Verifica-se 

que, até ao tempo máximo de 63 horas, ao fim do qual se perdeu 

cerca de 12% do material original, a velocidade de volatilização 

mantém-se constante, donde poderia inferir-se, como primeira 

análise, que a·composição do fundido se conserva invariável no 

tempo. 

S~gundo Solomin (1958), situando-se a composição 1:4 num 

pico do diagrama de fases, o "composto" 1:4 deveria ser estAvel 

no fundido. Esta hipótese foi posteriormente confirmada pelos 

estudos termodinâmicos levados a cabo par Shakmatkin e ShulJts 

(1979) e por ShulJts et al (1980). Salomin (1958) mostrou que, 

para o caso particular do fundido 1:1 a estabilidade prevista a 

partir da respectiva localização no diagrama de fases mantinha-

se, não só durante a fusão, como também na evaporação. Durante 

estes processos o autor detectou que eram constantes as razões 

estequiométricas dos respectivos óxidos. No presente trabalho os 

estudos efectuados sobre a volatilização do fundido 1: 1 

demonstraram o mesmo tipo de comportamento <evaporação 

congruente). Contudo, nada do género foi adiantado por Solamin 

(1958) a respeito do fundido 1:4. 

O res1duo de uma amostra de fundido 1:4 tratada durante 20 

horas (~4% de perdas) apresentou uma composição de 17,6% em peso 

de Na~o. a qual pode considerar-se 

fundido original com 18,1% em 

aproxima.damente igual à do 

peso de Na2O, dada a limitada 
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T•1100ºC 

60 
QN
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• 2socm3min-1 

hf • 0,26 cm 

40 

20 

o ________ __...__ __ ......., __ ____. _____ ......., __ ____...__ __ _. 
o 20 40 

Tempo (h) 

60 

Fig. VI.2-5 Relação entre as perdas do fundido 1:4 a 1100 °C e o tempo. 
Resultados obtidos sob um caudal de 250 cm 3 min- 1 de N2 "seco", para 
amostras com espessura' inicial de 0,26 cm. 
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sensibilidade do método de análise química. Contudo, o res1duo de 

um ensaio de 63 horas <~12% de perdas> mostrou-se mais pobre em 

soda (16,3% ponderal de Na~>. Este resultado sugere que a 

volatilização do fundido 1:4 em atmosfera de N:z "seco" nao é 

congruente, isto é, Na 2 O e B~,3 p~rdem-se a partir do fundido 

numa proporção diferente de 1/4 1 embora se verifique apenas um 

ligeiro excesso de Na.:.:(). 

De acordo com os dados termodinâmicos de Shul ·· ts et al 

(1979, 1980), os fundidos borato-sôdicos até 50% molar de Na.:.:C), 

volatilizando em atmosfera seca, originam fundamentalmente a 

espécie gasosa NaBO 2 , a qual deve provir do mesmo "composto", 

NaBO 2 , no 11quido. Tendo-se volatilizado em 63 h uma quantidade 

de material de 122,4 mg <Apêndice A<2>>, se se tivesse gasto 

exclusivamente NaBO 2 { 1> o res1duo correspondente teria 

apresentado uma composição ponderal em Na:zO de 13% em vez de 
, 

16,3% em peso de Na:z(). E pois evidente que Na~ e B:z()~ escaparam 

do fundido numa razão inferior a 1/1. 

Por balanço material ao componente Na 2 O obtém-se uma 

composição média de 31,3% em peso para o material evaporado. Se 
se admitir que todo o Na:z() no vapor existe efectivamente na forma 

de NaBO 2 , conclui-se que, em termos molares o material evaporado 

é constituído por 68% de NaBO 2 , sendo os restantes 32% 

independentemente da forma como este componente se encontra no 

vapor. Nestas condições, será válido admitir que NaBO:z, embora 

não constituindo exclusivamente o material evaporado, faça parte 

dele como espécie maioritária. 
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Conclusões: 

<1> Em condições não saturadas de vapor de água a 

volatilização do fundido 1:4 não é congruente, o que concorda com 

os resultados de Lawton (1942) e de Tamura et al (1958) 

apresentados no Cap. II <Fig. Il-7). 

(2) A variação na composição do fundido indica que NaBO2 nao 

é a única espécie formada no vapor, embora não deva excluir-se a 

hipótese de a mesma ser predominante, tal como o admitiram 

Shul~ts et al (1979, 1980). 

<3> Uma variação de 10% (18,1% para 16,3% em peso de Na 2 O) 

na composição do fundido parece não ser suficiente para provocar 

alteração significativa na velocidade de volatilização. Atendendo 

aos resultados que serão apresentados no Cap. VIII <Fig. VIII-6>, 

verifica-se que, para percentagens de Na:;z() inferiores a cerca de 

20% em peso a variação da velocidade de perdas com o teor em 

óxido de sõdio é pouco significativa. Compreende-se assim que uma 

alteração de 18,1 para 16,3% em peso de Na~ seja insuficiente 

para provocar atenuação na velocidade de volatilização. 

Sempre que a composição de um fundido não se mantenha 

inalterada durante a volatilização poderá admitir-se que a 

difusão no fundido é um passo importante no processo global. 

Infelizmente não se dispõe de valores para o coeficiente de 

difusão com algum significado f1sico, pois que, na maioria dos 

casos os mesmos resultam de um ajuste matemático a resultados 

experimentais de perdas por volatilização. Cable (1978) compilou 

alguns dados sobre a vaporização de fundidos borato-sõdicos e 

analisou-os por meio de um programa de computador. Para 

composições acima de 13% em peso de Na2O, para as quais a difusão 

no fundido foi considerada importante, Cable (1978) obteve 
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valores para o coeficiente de difusão, D, variando na gama de 

9xl0- 8 a 3x10-7 cm~ s- 1 a 1100 <='C. Apesar de corresponderem 

apenas a parâmetros de ajuste matemático, estes valores são 

contudo os ünicos disponiveis na literatura. Supondo que os 

mesmos representam. coeficientes de difusão reais, então para um 

valor da ordem de 10-7 cm 3 s- 1 ter-se-iam obtido, ao fim de 2, 

10, 50 e 100 horas, espessuras de camada fronteira, ô = <rrDt> 1
/

2
1 

de 0,05, 0,1, 0,24 e 0,34 cm, isto é, valores significativos 

quando comparados com a altura de fundido. Nestas condições, 

parece provável° que a difusão no fundido desempenhe um papel 

considerável no processo global de volatilização. 

Quando nos fundidos comerciais vulgares se verifica 

alteração na 

difusão no 

velocidade 

composição durante 

fundido traduz-se, 

de volatilização. 

a volatilização 

em geral, numa 

Porém, nestes 

o papel da 

redução da 

fundidos as 

viscosidades às temperaturas de trabalho são geralmente elevadas, 

o que não é o caso dos fundidos borato-sódicos. Logo, se se 

atender a que a viscosidade do fundido 1:4 é cerca de 0,2 poise a 

1100 °C <Fig. IV-4> parecerá, ao contrário do exercicio acima 

efectuado, que não deve caber à difusão no fundido o papel de 

mecanismo controlante da volatilização. 

2.2.2. Efeito da convecção 

(1). Tratamentos térmicos de 20 horas 

Na Fig. VI.2-6 estão representadas as perdas a 1100 °Cem 

função do tempo, obtidas sob o mesmo caudal de 250 cm~ min- 1 a 

partir de um fundido com uma espessura duas vezes superior à 

testada nos ensaios anteriormente analisados (h~ = 0,52 cm>. 

Estes são também ai referidos para efeitos de comparação. Os 
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Fig. VI.2-6 Variação das perdas de fundido 1:4 a 1100 ~ com o tempo. 
Resultados obtidos sob um caudal de 250 cm3 min- 1 de N2 "seco", para 
amestras com espessura inicial de 0,26 cm <o> e 0,52 cm<•>. 
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resultados equivalentes para um caudal de 500 cm 3 min- 1 de N2 sffo 

ilustrados na Fig. VI.2-7. 
\ 

A semelhança do que foi sugerido em relação aos resultados 

obtidos sop correntes saturadas com vapor de Agua, os dados das 

Figs. VI.2-6 e 7 mostram que a cinética de volatilização depende 

não só da espessura do fundido <resultados para um mesmo caudal), 

mas também das condições de convecção sobre as amostras, 

determinadas pela magnitude dos caudais <resultados referentes a 

fundidos de espessura idêntica). 

O último efeito ilustra-se na Fig. VI. 2-8, onde se 

representam as perdas em peso a 1100 oC, na gama de 250 a 1500 

cm 3 min- 1 , para fundidos com altura inicial de 0,52 cm e até ao 

tempo máximo de exposição térmica de 20 horas. Durante este tempo 

pode considerar-se desprezável a variação na espessura das 

amostras. Veja-se que, por exemplo, a 900 cm3 min- 1 o nível do 

líquido apenas se afundou 0,03 cm em 20 horas. 

(2) Tratamentos térmicos de 2 horas 

O efeito da espessura da amostra ou, inversamente, da altura 

de parede livre acima do fundido (hp1) nas velocidades de perda 

foi estudado mais em detalhe através de ensaios pontuais de 

volatilização em 2 horas com amostras de espessura variável sob 

diferentes caudais de tendo-se chegado aos valores 

representados na Fig. VI,2-9. 

Convirá ne~te ponto fazer-se a conciliação entre os 

resultados apresentados nesta figura e os que eventualmente podem 

ser retirados das Figs. VI.2-6, 7 e 8. Visto que nos ensaios até 

20 horas a hp1 se mantém praticamente constante, os declives das 

rectas que os referenciam <Figs. VI.2-6, 7 e 8) deveriam poder 
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Fig. VI.2-7 Variação das perdas de fundido 1:4 a 1100 °C com o tempo. 
Resultados obtidos sob um caudal de 500 cm3 m1n- 1 de N2 "seco", para 
amstrae com espessura inicial de 0,26 cm <o> e 0,52 cm (a). 
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Fig. Vl.2-8 Variação das perdas de fundido 1:4 a 1100 CC com o tempo, sob 
diferentes condições de convecção forçada na atmosfera, para amostras com 
espessura inicial de 0,52 cm. 
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Fig. VI.2-9 Variação das perdas em 2 
acima do fundido,· para diferentes 
atmosfera. 

horas com a altura de parede livre 
condições de convecção forçada na 
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testadas de 0,26 e 0,52 cm. 
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VI.2-9 para as alturas de fundido 

Este relacionamento é ilustrado na 

Tabela VI.2-2, sendo de notar que o maior desvio (13%) se refere 

ao maior caudal, 1500 cm 3 min- 1 • 

Tabela VI.2-2 - Velocidades de perda, em mg cm- 2 h- 1 , 

partir das Figs. VI.2-6, 7, 8 e 9. 

obtidas a 

Caudal 
<cm·"/min> 

250 
500 
900 

1500 

Fig. 
VI. 2-8 

1,59 
2,29 
2,73 
2,87 

hr-,1 = O, 12 cm 

Fig. 
VI. 2-9 

1,55 
2,48 
2,92 
3,3 

<a> Rs = Desvio relativo(%) 

Rsc•:> 

2,5 
7,7 
6,5 

13 

Figs. 
VI.2-6 e 7 

0,96 
1,76 

hp1 = 0,38 cm 

Fig. 
VI. 2-9 

1,08 
1,72 

Rsc•:> 

11 
2,3 

(a) Superffcie do fundido próxima do bordo do cadinho 

Na gama de caudais de 250 a 1500 cm 3 min- 1 e atendendo ao 

estrangulamento provocado pela interposição do cadinho no 

trajecto da corrente <ponto 1.2.5., Cap.Vl,1) os valores do 

número de Reynolds a 1100 oC variam entre cerca de 12 e 72. Ainda 

que estes valores possam estar associados ã ocorrência de alguma 

turbulência na vizinhança do cadinho, o regime hidrodinâmico 

acima do bordo deste deve ser fundamentalmente laminar. 

Considere-se um fundido com uma espessura próxima da altura 

total do cadinho, por exemplo 0,52 cm <hp1 = 0,12 cm), que 

corresponde à maior altura de fundido testada. Para estas 

condições, representando as velocidades de perda em função de v• 
' 

em que v designa a velocidade da corrente gasosa a 1100 ~~. 

corrigida ao estrangulamento provocado pelo cadinho tal como 
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proposto no ponto 1.2.5. do Cap.VI. 1, obtém-se um ajuste razoãvel 

para a~0,5, na gama de 500 a 1500 cm~ min- 1 <Fig. VI.2-10). Para 

o caudal de 250 cm~ m1n- 1 aquela representaçao perde validade. 

(b) Superf1cie do fundido abaixo do bordo do cadinho 

(b)-1. Influência da magnitude dos caudais 

Conforme anteriormente sugerido, a velocidade média da 

corrente gasosa ao nível da superf1cie do fundido pode calcular

se aproximadamente através da equação: 

V= Q/2(1,24+1,6 hp1> <VI.1-4> 

Para uma espessura de amostra bastante inferior à altura 

total _do cadinho, por exemplo 0,26 cm (hp 1 = 0,38 cm), a relação 

entre as velocidades de perda, correspondentes aos caudais de 500 

a 1500 cm 3 min- 1 , e v•, com v calculada pela eq. <VI. 1-4>, 

oferece uma melhor correlação linear para a superior a 0,8 (Fig. 

VI.2-11). Uma dependência deste tipo sugere que, no caso em que o 

n1vel do fundido se encontra bastante abaixo do bordo do cadinho 

o transporte de matéria deve ocorrer essencialmente por mistura 

f1sica, o que sõ é poss1vel se a camada limite hidrodinâmica, que 

determina a camada fronteira para a difusão, se separar das 

paredes limitativas do cadinho, provocando a formação de 

turbilhões <ponto 1.2.5., Cap.VI.1>. 

(b)-2, Efeito da altura de parede livre 

Os ensaios ~orrespondentes a um mesmo caudal de N2 mostraram 

que, fazendo variar a espessura da amostra a desaceleração do gás 

ao nível da superfície do fundido provoca uma redução nas 

velocidades de perda que não é concordante com nenhum dos modelos 

de convecção forçada apresentados no Cap. III, considerando que v 
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Fig. VI.2-10 Aplicação da relação j~v• <com a=0,5> à relação entre as 
velocidades de perda a 1100 CC e as velocidades de convecção do gás sobre o 
fundido, quando a superf1cie deste se situa próxima do bordo do cadinho. 
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Fig. VI.2-11 Aplicação da relação j~v• <com a=0,8 ou a=l) ã relação entre 
as velocidades de perda a 1100 CC e as velocidades de convecção do gás 
sobre o fundido calculadas pela eq. <VI.1-4), para amostras com uma 
espessura bastante inferior à altura total do cadinho. 
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pode ser aproximadamente calculada pela eq. <VI. 1-4). 

Por exemplo, para o menor caudal de 250 cm~ min- 1 , se as 

velocidades de perda fossem justificadas por um modelo do tipo 

j~v0 • 9 , o aumento da área da secção recta local provocado pela 

redução na espessura da amostra originaria, a partir do bordo do 

cadinho, os valores representados por C<•,a na Fig. VI.2-12. A 

aplicar-se o modelo j~vº•ª obter-se-iam, por sua vez, os 

resultados referenciados por cc•,e na mesma figura. Para o maior 

caudal, 1500 cm 3 min- 1 , os resultados equivalentes são igualmente 

ilustrados na Fig. VI.2-12. 

O esquema representado na Fig. VI.1-15 do Cap. VI.1 resume o 

que foi. discutido neste ponto. 

2.2.3. Volatilização sob uma corrente de N2 "seco". Concluseses. 

Os resultados referentes aos ensaios realizados sob uma 

corrente de N2 nominalmente "seco" fornecem, genericamente, as 

seguintes indicações: 

(1) O transporte na fase gasosa, determinado pelas condições 

de convecção sobre o fundido, não parece controlar sózinho o 

processo global, uma vez que o mesmo tipo de efeito é comum aos 

ensaios decorrentes em condições de saturação com vapor de água, 

cujos resultados parecem ser 

reacção com o vapor de água. 

razoavelmente explicados pela 

Deste modo, deve concluir-se que, 

embora se verifique efeito 

factores não e~plicados 

da convecção na atmosfera, outros 

deverão igualmente interferir no 

processo. 

(2) A análise é inconclusiva quanto ao papel da difusão no 

fundido. 
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Fig. VI.2-12 Previsão da variação das velocidades de perda com a altura da 
parede livre através das relações j~v 0 • 5 <Cº• 5 ) e j~vº• 9 <Cº• 9 ), com v 
calculado com base na eq. <VI. 1-4>. As linhas a traço continuo referem-se 
aos resultados obtidos experimentalmente. 
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As técnicas 

volatilização em 

experimentais conhecidas 

ensaios cinéticas são, 

para o estudo da 

infelizmente, muito 

limitadas. A análise rigorosa das espécies existentes no vapor 

poderia eventualmente permitir adiantar mais conclusaes a 

respeito do ·mecanismo de 

atmosfera seca·. Crê-se não 

volatilização do 

ter sido conseguida 

fundido 

até 

1:4 em 

data a 

concepção de uma montagem experimental eficaz, conciliando a 

identificação e quantificação das espécies no vapor no decorrer 

de um ensaio cinético com os dados relativos a velocidades de 

volatilização. 
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VI.3. Composição 2Na2O:3B2Q3_ 

3.1. Ensaios introdutórios em atmosfera estática 

3.1.1. Compoeiç!o do fundido durante a volatilizacao 

Cap. VI. 3 

Em ensaios preliminares com o fundido 2:3, correspondente à 

concentração inicial de 36,7% em peso de Na2O, verificou-se que, 

após perdas prolongadas em atmosfera estática a composição global 

do fundido variava significativamente. Por exemplo, promovendo 

uma perda de 40% de material a 1100 °Cem atmosfera estática 

obteve-se um resíduo com 31¾ em peso de Na.::.:O e apôs cerca de 80% 

de perdas o resíduo apresentou uma composi9ão de 27,4% em peso de 

Na 2 0. Estes resultados deram genericamente a indicação de que a 

vaporiz&9ão do fundido 2:3 em atmosfera estática não é 

congruente. 

3.1.2. Variação das perdas com o tempo em atmosfera estática 

Em atmosfera estâtica a relação entre as perdas do fundido 

2:3 e o tempo de tratamento térmico até 30 horas é ilustrada na 

Fig. VI.3-1, para amostras com espessura inicial de 0,26 cm <~1 g 

de material>, sendo evidente a acentuada redução nas velocidades 

de perda com o tempo. 

A representação das perdas em peso em função de t~/ 2 dá 

lugar a uma linha recta no intervalo de O a 18 horas (veja-se 

Fig. VI.3-17) com intercepção afastada da origem. Nos fundidos 

vulgares, constituidos fundamentalmente por um conjunto de 

componentes inertes em que apenas um volatiliza 

a admitir como preferencialmente, aquela condição levaria 

primeira análise que, naquele intervalo de 

fundido seria um processo importante na 

tempo a difusão no 

volatilização global 

<ponto 3. 5. 1. , Cap. III>. Contudo, conforme será alertado no 
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Fig. VI.3-1 Variação das perdas em peso de fundido 2:3 com o tempo, 
Resultados obtidos em atmosfera estática a 1100 °'C, para amostra~ com 
espessura inicial de 0,26 cm (O) e 0,52 cm<•>. 
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Cap, VI,3 

decorrer da discussão, esta hipótese parece questionável no caso 

particular do sistema Na::.l)-B:.l)~. O facto de nao se perder apenas 

um componente durante a volatilização, aliado às caracteristicas 

peculiares dos fundidos deste sistema, nomeadamente no que se 

refere a algum.?!-s propriedades físicas, conduzem à consideração de 

outros parâmetros, que melhor possam justificar a evolução das 

velocidades de volatilização com o tempo. 

Nas composições analisadas nos capitulas anteriores (1: 1 e 

1:4 sob N2 saturado com vapor de água) foi sugerido que até ao 

tempo máximo dé 20 horas, em que decorreram os ensaios, a redução 

nas velocidades de perda era essencialmente atribuída ao aumento 

da altura de parede livre acima do fundido durante o processo de 

volatilização. Verificou-se, paralelamente, que nesses fundidos 

não havia alteração significativa da composição no decorrer da 

volatilização. Estas indicações levam a admitir que no fundido 

2:3 o decréscimo constatado nas velocidadeas de perda <Fig. VI.3-

1) pode estar relacionado, não só com a variação na composição do 

fundido, como também com a variação na altura de parede livre. 

Ensaios realizados com uma espessura de amostra duas vezes 

superior à inicialmente utilizada, isto é, 0,52 cm <Fig. VI.3-1), 

mostraram, com efeito, que a altura de fundido ou, inversamente, 

a altura de parede livre acima da superfície do fundido, tem 

influência na volatilização. Este efeito foi estudado mais 

detalhadamente realizando experiências de 2 horas com diferentes 

espessuras de amostra, das quais resultaram os valores 

representados na Fig. VI.3-2. Embora estes resultados demonstrem 

que a espessura inicial da amostra afecta a cinética da 

volatilização, os mesmos não podem ser utilizados par~ prever, 

para cada altura inicial de fundido, a redução nas velocidades de 
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Cap, VI. 3 

perda, como fora sugerido no caso da composiçãó 1:1. De facto, 

nos ensaios de curta duração as perdas sofridas nao são de molde 

a provocar variações significativas na composição global da 

fundido, como ocorre em ensaios longos. 

Altura de fundido {mm) 
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Fig. VI.3-2 Variação das perdas em 2 horas com a altura de parede livre 
acima do fundido. Resultados obtidos em atmosfera estática a 1100 CC. 
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Nos testes de volatilização realizados com a composição 2:3 

em atmosfera estática verificou-se que as câpsulas apareciam por 

vezes recobertas por uma 

idêntico ao B:z() 3 vítreo 

película transparente, com um aspecto 

quando arrefecida. Especialmente em 

ensaios longos esta película chegava a estender-se até à base, 

colando as cápsulas ao porta-amostras. Verificou-se ainda que 

esta situação era particularmente frequente quando o cadinho se 

encontrava mais ranhurado devido ao uso continuo, 

sobretudo com as amostras de maior espessura. 

e acontecia 

Estes factos 

obrigaram à repetição dos ensaios sempre que se detectou 

transbordamento do fundido, tendo-se o cuidado de previamente 

procede: à reconformação do cadinho. 

3.2. Influência da atmosfera do forno 

3.2.1. Variação das perdas com o tempo, sob uma corrente de N2 

~ 

Varrendo amostras com espessura inicial de 0,26 cm com um 

caudal de N2 seco de 250 cm 3 min- 1 obtiveram-se, a 1100 oe, as 

perdas representadas na Fig. VI. 3-3, conjuntamente com os 

resultados referentes aos ensaios em atmosfera estática. Na Fig. 

VI.3-4 ilustram-se, por sua vez, os resultados dos ensaios 

realizados sob um caudal de 500 cm~ min- 1 de N2 seco, sendo de 

0,52 cm a espessura inicial dos fundidos. Constata-se que, 

independentemente da altura das amostras a tendência na evolução 

das velocidades de volatilização altera-se substancialmente pelo 

facto de se promover a passagem de uma corrente de N2 seco sobre 

o fundido. Para uma mesma espessura inicial de fundido a 

diferença entre as curvas correspondentes a atmosfera estática e 

com varrimento ê, contudo, tanto menor quanto maior a magnitude 
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estática e sob um caudal de 250 cm3 min- 1 de N2 seco, para 

amostras com 0,26 cm de espessura inicial. 
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Fig, VI,3-4 Relação entre as perdas de fundido 2:3, a 1100 ""C, e o tempo, 
em atmosfera estâtica e sob um caudal de 500 cm3 min- 1 de N2 seco, para 
amostras com espessura inicial de 0,52 cm. 
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do caudal. 

O modelo de convecção forçada apresentado no Cap. III 

poderia aplicar-se aos resultados em atmosfera varrida por N2 , se 

se atendesse unicamente ao facto de as velocidades de perda serem 

independentes do tempo. Não se possuindo, contudo, indicações 

quanto à composição na interface, Ci, a aplicaçao do modelo 

poderá ser prematura. Para tempos curtos as velocidades de perda 

em atmosfera nominalmente estática são, entretanto, superiores às 

verificadas em condições de convecção na atmosfera, o que, sob o 

ponto de Vista hidrodinâmico, não deveria suceder. 

As Figs. VI.3-3 e 4 sugerem, em suma, que a passagem de uma 

corre?te gasosa sobre a superf1cie do fundido não é o único 

factor importante, e que outro ou outros deverão influenciar os 

resultados obtidos. Considerou-se como primeira hipótese que a 

composição da atmosfera sobre o fundido poderia ter um papel 

importante na cinética de volatilização. 

Com o fim de tentar esclarecer a hipótese levantada foram 

realizados ensaios complementares, apenas com a espessura de 

fundido de 0,26 cm. Optou-se por este valor por forma a reduzir a 

probabilidade de transbordamento do fundido. 

3.2.2. Varia9ão das perdas com o tempo em atmosfera est~tica 

"estanque" 

A fim de avaliar qualitativamente a 

importância da composição da atmosfera 

possibilidade da 

na cinética de 

volatilização do fundido 2:3 efectuaram-se algumas experiências 

inibindo deliberadamente o acesso do ar exterior. Para tal, 

bloqueara1u-se ambas as extremidades do forno com plasticina, por 

forma a garantir, dentro do possível, o estabelecimento no 
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interior do forno de uma atmosfera estática "estanque". Antes de 

se introduzirem as amostras purgou-se o forno com uma corrente de 

N2 seco de cerca de 900 cm~ min- 1 durante aproximadamente 1 hora. 

A passagem de gás era interrompida depois de fixado o porta

amostras, operação que durava apenas alguns minutos. As perdas 

por volatilização obtidas nestas condições são comparadas na Fig. 

VI.3-5 com as obtidas em atmosfera estática e sob um caudal de 

250 cm 3 min- 1 de N2 seco. Refira-se que, mesmo em atmosfera 

estática o ünico contacto com o exterior era estabelecido através 

de um orifício·com 7 mm de diâmetro, 

termopar de leitura <~2mm de espessura>. 

de saída da cânula do 

VI.3-5 evidencia que, embora o impedimento do acesso 

de ar exterior provoque perdas inferiores às referentes aos 

ensaios em atmosfera estática, as mesmas são ainda superiores, 

até cerca de 16 horas, às obtidas sob um caudal de N2 seco. 

Parece pouco viável admitir que a diferença observada esteja 

relacionada com a saturação progressiva do espaço acima dos 

fundidos em atmosfera estática "estanque" devido à dificuldade 

de renovação da atmosfera do forno. Desta forma, confirma-se 

qualitativamente que a composição da atmosfera sobre o fundido 

influencia a velocidade de volatilização. Contudo, para tempos 

longos a convecção parece ser o factor largamente dominante. 

3.2.3. Variação na composiçao do resíduo 

Os resíduos de amostras com espessura inicial de 0,26 cm 

tratadas durante vários tempos a 1100 ·=-e for.:,.m quimicamente 

analisados, tendo-se obtido os resultados representados na Fig. 

VI.3-6. Estas análises dizem respeito a ensaios de volatilização 

efectuadas cerca de meio ano após os referidos na Fig. VI.3-5. A 
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Fig. VI.3-5 Variação das perdas em peso de fundido 2:3 com o tempo. 
Comparaç!o entre os resultados obtidos a 1100 CC em atmosfera estAticá, em 
atmosfera estâtica "estanque" e sob um caudal de 250 cm;, min- 1 de 1 2 seco, 
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maioria dos resíduos, particularmente os correspondentes a tempos 

de tratamento longos, apresentava, após arrefecimento, um aspecto 

cristalino, indicando assim a diminuição no conteúdo em Na:zO dos 

fundidos <Fig. IV-2>. 

Dos resultados obtidos pode concluir-se genericamente que: 

<1> Todos os resíduos apresentam composições em Na2O iguais 

ou inferiores às do fundido original. Esta situação parece ser 

comum a todos os fundidos do sistema Na:z()-B::z()~ <Lawton, 1942, 

Tamura et al, 1958) até ã composição máxima de 68,7% em peso de 

Na~ estudada por Tamura et al <1958) < Fig. II-10 , Cap. I l >. Para 

efeitos de comparação com o fundido 2:3 refira-se que, Tamura et 

al (1998> obtiveram, após 50% de perdas de um fundido com 36,9% 

em peso de Na 2 0 a 1200 oC e em ar estático, um residuo com 29,7% 

em peso de Na:z(). 

(2) Na vaporização do fundido 2:3 em qualquer das situaçaes 

a razão entre os fluxos de Na2O e B:;zO~ para a fase gasosa ê 

diferente da razão inicial entre os mesmos componentes no 

fundido. 

(3) De modo análogo ao que sugeriu a dependência das 

velocidades de perda do tempo <Fig. VI.3-5>, também a evolução da 

composição do fundido com o tempo parece depender das condições 

na atmosfera do forno. 

3.2.4, Composição do material volatilizado 

De acordo com os câlculos termodinâmicos de Shul~ts et al 

(1979, 1980>, a volatilização dos fundidos borato-sôdicos até 50% 

molar de Na2O, em atmosfera inerte, dá origem predominantemente à 

espécie NaBO 2• 

Além de NaBO 2 , outras espécies foram admitidas como 
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passiveis no vapor sobre os mesmos fundidos quando tratados em 

condições húmidas <Terai e Eguchi, 1977, Conradt et al, 1983, 

Conradt e Scholze, 1986>, nomeadamente compostos ácidos como HB02 

e H~o~ <Cap. II>. Crê-se nao existir qualquer estudo sistemb.tico 

sobre o efeito de outros componentes, além da água, na 

volatilização de fundidos borato-sódicos. 

Se as perdas dos fundidos na Fig. VI.3-5 fossem atribuidas 

exclusivamente à vaporização de NaB02, isto é, à perda de Na20 e 

B::.0,;i numa razão equimolar, as composições globais dos respectivos 

res1duos evoluiriam segundo as curvas representadas a traço 

interrompido na Fig. VI. 3-7 <A>, <B> e <C>, referentes às 

si tuaç.ões de 

de passagem 

atmosfera estática, atmosfera estática "estanque" e 

de N2 seco. Comparativamente, ilustram-se as 

composições dos resfduos experimentalmente obtidas. Em face 

destes resultados pode pois concluir-se que, na vaporização do 

fundido 2:3 os componentes Na.:z() e B.:z()~ passam a vapor em 

proporções entre 2/3 e 1/1. 

Com efeito, atribuindo os resultados das análises qu1micas 

aos res1duos das 

VI.3-5, e para 

amostras cujas 

uma quantidade 

perdas são referidas na Fig. 

inicial de material de 

aproximadamente 1 g com 36, 7'¾ em peso de Na 20, verifica-se que, a 

razão Rv=moles Na20/moles B20~ que durante o tempo de cada ensaio 

passam a vapor evolui de acordo com a representação na Fig. 

VI.3-8. Até ao tempo máximo de 30 horas a composição média dó 

material volatilizado a partir dos fundidos varridos por uma 

corrente de N2 seco mantém-se praticamente constante, sendo a 

média de 42,9'¾ em peso de Na 2 0, enquanto que em atmosfera 

estática e estática "estanque" a composição do material evaporado 

tende a empobrecer em B~ 3 • O valor inicial referente às perdas 
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Fig. VI.3-7 Previsão da evolução da composição dos residuos de fundido 2:3 
com o tempo, para as situações de vaporização exclusiva de NaBOz <Rv=l/1) e 
de vaporização congruente <Rv=2/3), em atmosfera estática <A>, em atmosfera 
estática "estanque" <B> e com passagem de uma corrente de 250 cm;:, min- 1 de 
N2 seco <C>. Os pontos ·referenciados representam os valores 
experimentalmente obtidos para a composição dos residuos. 
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em atmosfera estática na primeira hora poderá ser facilmente 

afectado por 

significativo o 

erros 

desvio 

experimentais, 

abaixo de Rv 

sendo portanto pouco 

= 0,59 <Apêndice A(3)). 

Atenda-se a que, as perdas em peso na primeira hora são tao 

pequenas que, não pode esperar-se que a análise química referente 

ao resíduo global conduza a um valor preciso de composição do 

material evaporado. O empobrecimento em B::z(),::.,o é l'll.l:iior no caso em 

que o acesso do ar exterior é deliberadamente inibido, sendo a 

composição média do material evaporado em 30 horas semelhante à 

composição do metaborato de sódio, NaBO2, 

A partir dos resultados 

possível estimar as perdas 

Na::z() e B::z();:, do fundido ao fim 

das análises qu1micas é ainda 

individuais médias nos componentes 

de cada ensaio <Fig. VI.3-9). 

Relativamente aos resultados que dizem respeito aos ensaios 

efectuados sem varrimento com N2 verifica-se que, as velocidades 

de perda de Na:zO, quer em atmosfera estática, quer em atmosfera 

estática "estanque", são praticamente idênticas, residindo a 

maior diferença nas velocidades de perda de B::z() 3 num caso e 

noutro. A semelhança entre as curvas nas Figs. VI.3-5 e 9 indica 

genericamente que, sem a passagem deliberada de uma corrente de 

N2 a diferença na velocidade de volatilizaçgo do fundido 2:3 

corresponde, no essencial, à diferença na velocidade de perda de 

B2O,3 • 

Representando as perdas em óxidos em função das perdas 

totais por volatilização <Fig. VI.3-10) obtêm-se relações 

lineares bastante razoáveis para as condições de atmosfera 

estática e atmosfera estática "estanque", verificando-se o maior 

desvio da linearidade para os pontos relativos às perdas em 30 
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Fig, Vl.3-9 Variação das perdas em Na:z(} e B:z(}::, com o tempo. Resultados 
referentes a ensaios em atmosfera estãtica, em atmosfera estãtica 
"estanque" e sob µm caudal de 250 cm::, min- 1 de N2 seco, o 1100 "'C. O ponto 
referenciado com<*> representa as perdas de B:z()::, obtidas a 1100 "'C a 
partir de um fundido com 0,26 cm de espessura inicial varrido por uma 
corrente de 250 cm::, min- 1 de N2 saturado com vapor de água a pressão 
parcial de 0,05 atm. 
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e sob um caudal de 250 cm3 min- 1 de N2 seco, para amostras com 0,26 cm de 
espessura inicial. 
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horas em atmosfera estAtica "estanque". Para a condição de 

atmosfera estática os declives das relações entre as perdas de 

Na 2 0 e as perdas totais e entre as perdas de B20,:, e as perdas 

totais apresentam os valores de, respect i vamen te, 0,416 mg 

Na20/mg totai~ e 0,585 mg B 2 03/mg totais. Da razão entre os 

declives obtém-se o valor de O, 71 mg Na 2 O/mg B 2 O,:,, que é cerca de 

20% inferior à razão entre os pesos moleculares de Na20 e B:zO,:, 

(0, 89). O mesmo tipo de exerc1cio origina para o caso de 

varrimento com N 2 seco uma razão entre declives de 0,73 mg 

Na ::.-0/mg BzÜ3, ou seja, 18% inferior à razão entre os pesos 

moleculares de Na2') e B:z(J~. Relativamente à situação de atmosfera 

estátifa "estanque", à excepção dos pontos referentes às perdas 

em 30 horas, a relação anterior parece ser, no essencial, válida. 

Este exerc1cio traduz quantitativamente os afastamentos médios 

das curvas experimentais em relação às curvas 1/1 na Fig. 

VI. 3-7. 

Conclusões: 

(1) Os resultados da análise qu1mica mostraram que, na 

volatilização do fundido 2:3 em qualquer das situações testadas 

os componentes Na.2O e B2 O,:, perdem-se essencialmente numa raz~o 

prõxima de 1/1 <Fig. VI.3-7). 

Shul~ts et al <1979, 1980) admitiram que sobre fundidos do 

sistema Na:z()-8:z(J~ até 50% molar de Na2O deve predominar a espécie 

NaBO2, Outros autores sugeriram igualmente a formação 

preferencial de NaBO2 sobre fundidos multicomponente contendo 

Na:z(J e 8:z(J3 <Oldfield e Wright, 1962, Barlow, 1965, Tatevosyan et 

al, 1966, Hanke e Scholze, 1977, Yamanaka et al, 1983>. Com base 

nestas indicações será legitimo supor que, a perda quase equimolar 

de Na:z(J e B:.z()'!I do fundido 2: 3 deve corresponder à existência de 
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NaB0 2 no vapor como espécie maioritária. Se esta representar 

apenas a espécie predominante no vapor, as outras deverão 

logicamente ser mais ricas em B;z(J 3 • 

(2) O facto de, por se impedir o acesso de ar ao forno 

(atmosfera estática "estanque"> se obterem velocidades de perda 

de B2 0 3 inferiores às que têm lugar quando o contacto com o ar 

exterior não é inibido <atmosfera estática> sugere que a cinética 

da volatilização pode estar relacionada com a concentração de 

determinado componente do ar. 

3.2.5. Influência do vapor de 4gua 

Atendendo à literatura publicada <Terai e Eguchi, 1977, 

Conradt et al, 1983, Conradt e Scholze, 1986), a água deve ser o 

constituinte do ar que mais influencia a volatilização dos 

fundidos do sistema Na:z()-B:z() 3 , actuando particularmente sobre o 

componente B::z();!!, No entanto, apenas Conradt et al (1983) 

estenderam os estudos sobre o efeito da água na volatilização 

para composições com percentagens molares de Na20 

superiores a 33%. 

Se a água presente na atmosfera do forno for determinante na 

etapa de reacção na interface a volatilizaçao será do tipo 

reactivo. Atendendo às espécies mais prováveis no vapor em 

condições semelhantes <Cap. II>, o mecanismo de reacção do 

fundido 2:3 com o vapor de água pode traduzir-se, 

simplificadamente, por uma das equações seguintes: 

C2Na;z0:38.:._031] (1) + H2 0<g> = 4NaBO:z<g> + 2HB02<g> <Vl.3-1) 

C2Na::z():3B;z0:!!l <l> + 5H::z()(g) = 4NaOH<g> + 6HB02<g> <VI.3-2> 

Visto que a variação na velocidade das perdas totais corresponde 

à variação na velocidade de perda de B203 <Figs. VI.3-5 e 9>, se 
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esta for devida essencialmente à reacção com a água poderá 

admitir-se a seguinte mecanismo: 

<VI.3-3) 

Em qualquer das situações um aumenta na pH 2 O na atmosfera 

deverâ traduzir-se num aumenta das perdas par volatilização. 

Com vista a estudar mais em detalhe a influência do vapor de 

água na vaporização do fundido 2:3 fizeram-se alguns ensaios com 

uma corrente de 250 cm 3 min- 1 de N2 saturado com vapor de água a 

várias temperaturas, a qual se fez passar sobre amostras com a 

espessura de 0,26 cm. Verificou-se que, no fim de cada ensaio a 

parede,exterior do cadinho e o porta-amostras se encontravam 

cobertos por um depósito descorado, idêntico à maioria dos 

res1duos de volatilização, particularmente espesso do ladp da 

entrada das correntes gasosas e tanto mais notório quanto maior a 

duraçao dos ensaios. Neste caso, foram frustradas todas as 

tentativas para minimizar aquele efeito, nomeadamente a 

remodelação das paredes do cadinho, procedimento que se revelara 

eficaz nos ensaios em atmosfera estática. O depósito exterior foi 

recolhido e analizado por DRX, donde se concluiu que o mesmo 

correspondia fundamentalmente a um composto de fórmula 

Na 4 B 100 1 7: 4H20, no qual a razao Na:z()/B:z() 3 é de 2/5. Visto que no 

fundido inicial a razão Na20/B~,:, é de 2/3 a precipi taçao deste 

composto nas paredes exteriores do cadinho pode ter resultado, 

quer de uma reacç~o do vapor de água com a liquido enriquecida em 

s~o~ proveniente do cadinho por acção da tensao superficial 

<ponto 3.3. deste cap1tulo), quer de uma reacção do vapor de Sgua 

com os produtos da vaporização do fundido. 

Os resultados relativos aos ensaios sob correntes de N2 
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correspondem à diferença para o peso 
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As perdas referenciadas 

inicial, do peso do 

cadinho+amostra depois de retirado o depósito exterior. Refira

se que, por exemplo, para os ensaios de 9 e 16 horas a pH.;..O = 

1,67xlo- 1 atm se se tivessem referido as perdas às amostras 

residuais sem prévia extracção do 

obtido valores respectivamente 8 

depósito 

e 11% 

lateral, ter-se-iam 

mais baixos que os 

representados na Fig. VI.3-11. Este procedimento levaria a uma 

curva experimental muito próxima da que se refere aos ensaios em 

atmosfera estática, conforme sugere a linha a traço interrompido 

na Fig. VI.3-11. 

Uma análise qu1mica feita ao res1duo do fundido tratado 

durante 15 horas à pH 2 O de 5,55x10-~ atm deu uma composiçffo de 

33,7% ponderal de Na~. Atendendo a que em 15 horas a quantidade 

de material que abandonou o cadinho foi de 373,5 mg conclui-se 

que, apesar de a pH 2 O na atmosfera do forno ser bastante superior 

à humidade atmosférica habitual em Aveiro <pH 2 O~0,02 atm>, a 

velocidade de perda de 

referenciado na Fig. VI.3-9). 

B:z()~ é mui to semelhante <ponto 

Estes resultados sugerem globalmente que a concentração de 

água na atmosfera do forno tem apenas uma. pequena influência na 

volatilização do fundido 2:3. Com efeito, os ensaios de 2 horas 

realizados com fundidos de 0,26 cm de espessura varridos por uma 

corrente de 500 cm3 min- 1 de N2 saturada a várias pH2O conduziram 

a conclusões semelhantes <Fig. VI.3-12). Nestes ensaios não se 

detectou depósito de material nas paredes exteriores do cadi'nho. 

Como se verá mais adiante, esta circunstância poderá estar 

relacionada com o facto de os ensaios decorrerem num tempo 

relativamente curto, durante o qual não devem verificar-se 
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Fig. VI.3-11 Variação das perdas de fundido 2:3 com o tempo, sob um caudal 
de 250 cm3 min- 1 de N2 saturado a várias pressões parciais de vapor de 
Agua. Resultados obtidos a 1100 CC para amostras com 0,26 cm de esp~ssura 
inicial, depois de retirado o depósito acumulado nas paredes exteriores do 
cadinho. A linha a ponteado refere-se aos resultados em atmosfera estãtica 
e a linha a traç~ interrompida é um esboço das perdas que seriam obtidas à 
pH:z()=l,67xl0- 1 atm, sem prévia remoção do material depositado nas paredes 
exteriores do cadinho. 
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variações apreciáveis na composição do fundido. 
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Fig. Vl.3-12 Influência da pressão parcial de vapor de água nas perdas de 
fundido 2:3 a 1100 "'C, para amostras com 0,26 cm de espessura inicial. 

Conradt et al (1983) apresentam graficamente os valores das 

perdas em B2 0~ obtidas a 1000 -=-e, às pressões de água de O, 0,1 e 

O, 5 atm, a partir de um fundido com a composição de 39¾ em peso 

de Na:z(), ou seja, um pouco diferente do testado no trabalho 

presente (36,7¼ em peso de Na20>. Os autores utilizaram nos seus 

ensaios cadinhos de Pt/Au, sendo ar o gas transportador do vapor 

de água. Segundo os resultados de Conradt et al <1983> verifica-

se uma relação linear entre as velocidades de perda de B 2 0~ e a 

pressão de vapor de água na atmosfera do forno. Apesar de., 

relativamente ao trabalho presente, serem diferentes não 'sô a 

composição do fundido, como também as condições de ensaio, e não 

obstante a exiguidade de pontos disponfveis, os dados de Conradt 

et al (1983) mostram que a água afecta a velocidade de 

volatilização do fundido com 39¾ em peso de Na 2 0, contrariamente 
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ao que sugeriram os resultados aqui apresentados. Conradt et al 

(1983) não fazem referência à ocorrência de qualquer tipo de 

"anomalia" eventualmente verificada no decorrer dos ensaios, 

nomeadamente a "ascen9ão" do fundido pelas paredes do cadinho 

utilizado. 

3.2.6. Influência de outros constituintes do ar 

Até à data não foi considerada a possibilidade de outros 

constituintes do ar, para além da ãgua, poderem afectar a 

cinética da volatilização. Contudo, o dióxido de carbono e o 

oxigénio merecem alguma discussão. 

<a> Influência do C02 

Hanke e Scbolze (1977) admitiram que o C0 2 não deve ter 

influência na velocidade de volatilização de fundidos Si0 2 -Ca0-

Na:z(), dada a instabi 1 idade de Na 2CO,:,, considerado o produto mais 

provâvel. 

Não se conhecem referências ao eventual efeito de C0 2 na 

volatilização de fundidos borato-s6dicos. Contudo, se NaB0 2 

constituir a espécie preferencialmente evaporada, qualquer 

reacção deste composto com COz levar~, logicamente, à formação de 

Na;zCQ3, Deste modo, parece legitimo admitir que a presença de C0 2 

na atmosfera do forno não deve afectar a velocidade de 

volatilização do fundido 2:3. 

(b> Influência do oxigénio 

Pensou-se que o oxigénio poderia eventualmente ter algum 

efeito na vaporização do fundido 2:3. Com vista a explorar esta 

hipótese efectuaram-se alguns ensaios sob uma corrente de 0 .• 1 
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seco. 

No fim destes ensaios, realizados com fundidos de espessura 

igual a 0,26 cm sob uma corrente de 250 cm 3 min- 1 de 0 2 seco, 

verificou-se que, à semelhança do que ocorrera em atmosfera 

hümida, todos os cadinhos se apresentavam cobertos por uma 

pel1cula transparente que, quando arrefecida aparentava ser mais 

rica em B 2 0 3 do que o resfduo no interior do cadinho. Esta fina 

camada v1trea estendia-se até à base dos cadinhos nos ensaios 

longos. Tal como sucedeu no caso dos ensaios em atmosfera com 

vapor de água, também aqui se revelaram infrutíferas as 

tentativas de eliminar este efeito. Nos ensaios com varrimento 

com 0 3 optou-se igualmente por tomar como referência as perdas 

depois de retirado o depósito exterior. Os resultados assim 

obtidos estão representados na Fig. VI.3-13, conjuntamente com os 

relativos aos ensaios com passagem de correntes húmidas e aos 

ensaios em atmosfera estática. As perdas correspondentes a 10 e 

16 horas, calculadas relativamente às amostras residuais sem 

prévia remoção do depósito exterior, deram valores 

respectivamente 11 e 17% mais baixos que os referenciados na Fig. 

VI.3-13, o que aproxima a curva experimental da referente aos 

resultados em atmosfera estática <linha a traço interrompido). 

Crê-se não existir qualquer trabalho publicado relativamente 

à influência do 02 na volatilização dos fundidos borato-sódicos. 

Terai e Eguchi <~977) usaram 02 em ensaios de volatilização mas 

apenas como gás transportador de vapor 

influência deste na velocidade de perda 

de água, para estudar a 

do B:;z() 3 • Kaskan et al 

(1961) referem que, na presença de 0 2 na atmosfera o B2 0~(1) pode 

experimentar uma reacção do tipo: 
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20 

Fig. VI.3-13 Influência do 0 2 na velocidade de valatilizaçaa da fundido 
2: 3 a 1100 CC. Resultados obtidos a partir de amostras com O, 26 cm de 
espessura varridas por um caudal de 250 cm~ min- 1 de 0 2 , depois de extraido 
o depósito acumulado nas paredes exteriores da cadinho. A linha a traça
ponto refere-se aos resultados em atmosfera estática e a linha a ponteado 
representa a variação média das perdas com o tempo em atmosfera com 
humidade controlada <Fig. VI.3-11>. A traço interrompido ilustra-se o 
esboço das perda~ que seriam obtidas em condições oxidantes, sem prévia 
remoção do material acumulado nas paredes exteriores do cadinho. 
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<VI,3-4> 

para a qual indicaram uma entalpia de 272 KJ mole-i, 

Para avaliar a possibilidade de ocorrência de um mecanismo 

do tipo do anterior seria indispensável conhecer as espécies 

presentes no vapor sobre os fundidos 2:3 na presença de 0 2 , o 

que, tal como já apontado, 

dificuldade prática. 

Conclusão: 

ainda se reveste de uma grande 

A comparação entre os resultados obtidos com varrimento por 

N2 seco, por N2 húmido e por 0 2 sugere que a formaçao de camadas 

de material nas paredes externas dos cadinhos pode estar 

relacionada com o tipo de gas de transporte. Em ambos os casos de 

varrimento com correntes de N 2 húmido e de varrimento com 0 2 se 

verificam desvios à linearidade 

tempo <Figs. VI, 3-11 e 13). 

na relação 

Deste modo, 

entre as 

é 

perdas e o 

condições particularmente redutoras da atmosfera 

possível que as 

do forno, no 

caso de varrimento com N2 , sejam, em certa medida, respons~veis 

pela inibição da camada externa e manutenção da linearidade entre 

as perdas e o tempo <Fig. VI.3-3). Aliás, esta situação não seria 

estranha tendo em conta que a platina sofre transformações 

<degradação> em condições redutoras. 

3.3. Im,port&noia da tena!o superficial. Efeito conjugado com 

outros parâmetros. 

O comportamento peculiar do fundido 2:3, nomeadamente o 

aparecimento de depõsitos nas paredes exteriores dos cadinhos, 

evidenciado de um modo geral em todas as condições atmosféricas, 

poderá igualmente estar relacionado com as características de 
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a efeitos de tensão 

superficial. Alguns autores referiram a ocorrência deste processo 

de "transbordamento" de fundidos Na:zO-B:z():?O em recipientes de 

platina <Lawton, 1942, Shartsis e Capps, 1952 >, tendo sugerido 

como única solução para ultrapassâ-lo a reduçao da temperatura de 

trabalho. Lawton (1942) menciona na sua tese que, em virtude 

desse comportamento abandonou o estudo da composição 30,6% em 

peso de Na.:z() a 1400 °C, 

baixas. 

tendo optado por temperaturas mais 

Tal c·omo foi r-eferido no capitulo IV <Fig. IV-5), pequenas 

alterações de composição nos fundidos barato-sódicas são 

respoµsáveis por variações significativas nos valores da tensão 

superficial. Verificou-se por análise qu1mica que o fundido 2:3 

sofria, de um modo geral, reduções apreciáveis na composição 

ponderal de Na.:z(), independentemente da composição da atmosfera da 

forno. 

Na descrição dos fenómenos de interface devem incluir-se 

três termos correspondentes a três interfaces <liquido-gás, 

11quido-sólido e sólido-gás). A combinação destes parametros 

determina, no caso da tensão superficial, se o fundido molha ou 

não a superficie do sólido. Para uma determinada atmosfera e para 

uma certa superf1cie sólida um decréscimo da tensão superficial 

corresponde a um aumento da molhabilidade do sólido pelo fundido. 

No entanto, o comportamento global pode também ser 

significativame~te influenciado pela natureza do sólido <cadinho) 

e da fase gasosa. 

De acordo com os dados de massa espec1fica apresentados por 

Riebling (1967) (Fig. IV-3>, a ditninuição da concentração de Na 2 0 
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na gama de 40,2 a 26% molar corresponde, a 1100 °C, a um aumento 

da massa especifica dos fundidos. No tempo máximo de 30 horas, em 

que tiveram 

investigação, 

lugar os ensaios realizados na presente 

fundido em verificou-se alteração na composiçffo do 

todas as condições testadas, tendo a maior variaçao ocorrido para 

os fundidos tratados sob um caudal de 250 cm 3 min- 1 de N2 seco, 

correspondente à 

condições pode 

volatilização o 

tera. tendência 

constituindo-se 

redução de 39,4 a 29,4% molar de Na20, Nestas 

admitir-se que, durante o processo de 

fundido residual, progressivamente mais denso, 

a deslocar-se para o fundo do cadinho, 

assim correntes de convecção descendentes por 

grad!ente de densidade <ponto 1. ,Cap. III>. 

Em face do que foi exposto parece evidente que, durante a 

volatilização do fundido 2:3 o liquido deve ficar sujei~o a dois 

tipos de solicitações diferentes, 

diminuição da tensão superficial, 

sendo uma relacionada com a 

que tende a fazê-lo ascender 

pelas paredes do cadinho, e outra, referente ao aumento da massa 

especifica, tendente a fazê-lo deslocar-se para o fundo. O facto 

de ter sido poss1vel a obtenção de residuos sem depósitos 

externos nos ensaios realizados em atmosfera estãtica, em 

atmosfera estãtica "estanque" ou em condições redutoras, pode ser 

o reflexo da competição entre os dois efeitos opostos. A 

actuação simultânea destes efeitos conduz, logicamente, à 

ocorrência de correntes de convecçao no fundido, tendentes a 

torná-lo hidrodinamicamente instável, Um interessante trabalho da 

autoria de Mahieux (1956> sobre a absorção de gases durante a 

fusão de vidros correntes em cadinhos de pequenas dimensões dá 

conta da ocorrência deste tipo de movimentos nos fundidos, 

220 



Cap. VI. 3 

provocados por acção conjugada de vários parâmetros com 

referência particular ao efeito da tensão superficial. 

Refira-se, em complemento, que a ocorrência de correntes de 

convecção no fundido 

sistema Na~-B::;a{)3
1
deve 

facto de os valores 

2: 3, 

ser 

de 

e 

à 

de um modo geral nos fundidos do 

partida facilitada, devido ao 

serem extremamente baixos. 

viscosidade à temperatura de trabalho 

A viscosidade do fundido 2:3 a 1100 cc 

deve ser inferior a O, 5 poise <Fig. IV-4). 

O cc:importamento do fundido 2:3 em atmosfera saturada de 

vapor de água e sob uma corrente de 02, além de poder estar 

da reacção da platina do relacionado com a eventual inibição 

cadinho com o fundido, pode também estar associado à influência, 

quer da água, quer do 02, na tensão superficial. Nomeadamente 

sobre a última questão não foi encontrada qualquer referência na 

literatura. 

De acordo com as pesquisas bibliográficas efectuadas por 

Akhtar < 1966), Paul (1982) e Navarro (1985) conclui-se 

genericamente que em fundidos de silicatos alcalinos a tensão 

superficial diminui (a molhabilidade aumenta> quando se passa de 

uma atmosfera de N2 para uma de 02 ou de vapor de ~gua. Paul 

(1982) refere também que o ângulo de contacto da platina com um 

fundido Li 2 O:B;z03 se reduz drasticamente quando se passa de uma 

atmosfera de N2 para uma de 02, 

Embora não ~e disponha de indicações semelhantes quanto aos 

fundidos borato-s6dicos, as observações práticas relativamente à 

composição 2:3 levam a crer que o efeito da atmosfera na tensão 

superficial deve ser idêntico ao que se verificou para o fundido 

Li 2 O:B 2 O,~. Se a quantidade de material depositado nas paredes 
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exteriores do cadinho for proporcional ao grau de molhabilidade 

dos fundidos, conclui-se qualitativamente que o efeito do O;?. na 

tensão superficial é mais notório que o do vapor de água, 

relativamente à situação de atmosfera redutora. Note-se que, ao 

fim de 16 horas sob uma corrente de 0 2 cerca de 17% da 

quantidade de material que abandonou o cadinho <Fig. VI.3-13) 

corresponde ao que foi encontrado nas suas paredes exteriores, e 

após o mesmo tempo sob uma corrente de N2 com vapor de àgua 

apenas 11% do material perdido transbordou o cadinho <Fig. 

VI. 3-11 > • 

,As questões aqui levantadas e a impossibilidade prática de 

resolver algumas delas parecem estar na base da dificuldade de 

obtenção de dados experimentais de confiança, nas condições de 

atmosfera saturada de vapor de água e de atmosfera oxidante. 

3.4. Efeito da convecçao 

A influência das condições de convecção sobre a velocidade 

de volatilização de um fundido pode estudar-se fazendo variar a 

magnitude de um caudal gasoso sobre uma amostra com uma 

determinada espessura inicial ou, indirectamente, alterando, para 

um mesmo caudal, a altura de fundido no cadinho. Os resultados 

referentes a ensaios de 2 horas são ilustrados na rig. VI.3-14. 

(a) Superf~cie do fundido próxima do bordo do cadinho 

Na gama estudada de caudais de N2 , de 100 a 500 cm~ min- 1 , 

os números de Reynolds a 1100 °C referidos à velocidctde média da 

corrente sobre o fundido, admitindo que apenas 50% do caudal 

atravessa a área da secção definida pelo bordo do cadinho <ponto 
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Fig. VI.3-14 Variação das perdas em 2 horas com a altura de parede livre 
acima do fundido, para diferentes condições de convecção forçada numa 
atmosfera de N2 seco. A linha a traço interrompido refere-se aos resultados 
obtidos em atmosfera estática. 
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1.2.5,, Cap. VI. 1) variam aproximadamente entre 5 e 24. Estes 

valores garantem que as condições hidrodinâmicas não correspondem 

a um regime turbulento verdadeiro, embora na'.o seja de excluir a 

hipõtese de ocorrência de alguma turbulência local. 

Para uma altura inicial de fundido próxima do bordo do 

cadinho <O, 52 cm) obtêm-se uma relaç5o razoavelmente linear 

entre as velocidades de perda e a raiz quadrada da velocidade da 

corrente gasosa, ~alculada 

estrangulamento produzido pelo 

pressuposto no ponto 1.2.5. 

a 1100 

cadinho 

do Cap. 

e corrigida ao 

de acordo com o 

1 

VI. 1 (Fig. VI.3-15>. A 

semelhança do que se verificou com as composições anteriormente 

estud~das, não são nulas as velocidades de perda sob um caudal 

zero, o que está relacionado com o facto de na ausência de 

convecção na fase gasosa o transporte de matéria ocorrer 

fundamentalmente por difusão. O modelo de transferência de massa 

por efeito de convecção em regime laminar (Cap. III) aplica-se 

pois, razoavelmente, ao caso em que a superf1cie do fundido se 

situa próximo do bordo do cadinho. 

(b) Superf1cie do fundido abaixo do bordo do cadinho 

<b>-1. Influência da magnitude dos caudais 

Quando a espessura de amostra é bastante inferior à altura 

total do cadinho não é aplicável o modelo de convecção forçada em 

regime laminar. Tomando como exemplo uma altura de fundido de 

0 1 26 cm (hp 1 =0,3~ cm), se a variação das velocidades de perda com 

a velocidade de convecção do gás sobre a superficie do fundido, 

calculada segundo a expressão <VI.1-4), for expressa por um 

modelo do tipo j g,_v•, obtém-se uma melhor corre l<".\,;:ao 1 i ne<".\r p~r,:,. a 

superior a 0,8. Uma dependência deste tipo sugere que, nos casos 
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Fig. VI:3-15 Aplicação da relação jg_v• (com a=0,5) ~ relação entre as 
velocidades de perda a 1100 CC e as velocidades de convecç5o do gás sobre o 
fundido, quando a superficie deste se situa próxima do bordo do cadinho. 
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Fig, VI.3-16 Previsão da variaçao das velocidades de perda com a altura da 
parede livre através das relações jg_v 0 ,e (Cº•e) e jgyc•,e (Cº·e>, com v 
calculado com base na eq, <VI.1-4), As linhas a traço continuo referem-se 
aos resultados obtidos experimentalmente. 
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em que a superf1cie do fundido se situa abaixo do bordo do 

cadinho é provável que o transporte de matéria se processe 

fundamentalmente por mistura 

ocorrência de turbilhões conforme 

< Ca p . V I . 1> . 

física, o que 

foi discutido 

(b)-2. Efeito da altura de parede livre 

caracteriza a 

no ponto 1.2.5. 

Os ensaios efectuados em atmosfera estática com diferentes 

espessuras iniciais de amostra <Fig. 

semelhança· do que sugeriram os 

VI. 3-1 > mostraram que, 

resultados referentes 

à 

às 

composições 1:1 e 1:4, a hp 1 acima do fundido afecta a cinética 

de vo.latilização. Sugeriu-se igualmente que, para um determinado 

caudal a desaceleração produzida ao nível do fundido por redução 

na espessura da amostra provoca uma diminuição das velocidades de 

volatilização. 

Admitindo 

corrente gasosa 

que a área da secção recta atravessada pela 

ao nível da superfície do fundido varia entre um 

mínimo de 1,24 cm 2 , correspondente à situação em que o cadinho se 

encontra cheio até ao bordo, e um máximo de 2,26 cm 2 , 

correspondente à situação de cadinho vazio, a velocidade média da 

corrente acima da superfície do fundido variará entre (Q/2)/1,24 

e (Q/2)/2,26 cm s- 1 , em que Q representa o caudal de N 2 em 

cm 3 s- 1 a 1100 C::-C e 1 atm e o factor 1/2 referencia a fracç8'.o da 

corrente gasosa que se admite atravessar a área da secção recta 

do tubo acima do bordo do cadinho. Com base neste procedimento 

podem estimar-se as velocidades lineares da corrente gasosa sobre 

a superfície do fundido e calcular as correspondentes velocidades 

de perda a partir das relações jg_v0,5 ou jg_v0,8 . Verificou-se que 

nenhuma delas se ajusta aos resultados experimentais. A aplicar-
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se um destes modelos ter-se-iam obtido velocidades de perda 

evoluindo com a hp 1 de acordo com as linhas co,e e ço,e na Fig, 

VI.3-16, referentes aos caudais mínimo e máximo de, 

respectivamente, 100 e 500 cm~ min- 1 • 

Na Fig. VI.1-15 resume-se a que atrás foi exposto. 

3.5. Cinética da volatilizaçao. Conclusões. 

Os ensaios realizados com o fundido 2:3 sob diferentes 

condições na atmosfera do forno permitem adiantar, genericamente, 

as seguintes conclusões: 

(1) Dadas as variações na composição do fundido e a forma 

como estas afectam, quer a massa especifica, quer a tensão 

superficial, o fundido deve manter-se hidrodinamicamente instável 

durante a 

correntes 

variação 

atribuir 

volatilização 

de convecção. 

na composi98.o 

à difusão no 

devido à probabilidade de ocorrência de 

Ainda que, atendendo unicamente à 

do fundido, parecesse justificável 

líquido um papel importante na 

volatilização, as razões atrás apresentadas levam a admitir que a 

mesma deve ser pouco significativa no processo global. 

(2) O facto de as curvas de volatilização em atmosfera 

estâtica e em atmosfera estática "estanque" apresentarem um 

hábito característico, substancialmente diferente do que se 

refere às condições redutoras, indica que a composição da 

atmosfera deve afectar a cinética de volatilização. 

Os ensaios complementares realizados em condições de 

saturação com vapor de água e em atmosfera oxidante não 

permitiram, contudo, esclarecer qual dos componentes da ar, H:z() 

ou 02, condiciona preferencialmente a cinética de volatilizaçao, 

nem a forma como o respectivo efeito se processa. 
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Os resultados da análise qu!mica sugeriram que a diferença 

no comportamento do fundido 2:3 em atmosfera estática e em 

atmosfera estática "estanque" residia, fundamentalmente, na 

diferença das velocidades de perda do componente B 2 0~. Este facto 

levou a inferir que a influência da água ou do oxigénio deveria 

fazer-se sentir preferencialmente sobre aquele componente. 

A 1100 °C o volume ocupado por 1 mole gasosa é de cerca de 

113 dm 3 • No volume total do forno (~1000 cm 3 ) poderão conter-se 

àquela temperatura cerca de 8 1 85xl0- 3 moles de ar. Atendendo a 

que a 

57,5¾, 

humidade relativa do ar 

a quantidade total de 

t!pico de 

água no 

Aveiro é da ordem de 

forno, dispon1vel para 

reacção, seria de 1,55x10-4 moles a 1100 oe. Na ausência de 

convecção forçada e admitindo que a água actuaria sobre o B-.z(),:, 

através da reacção <VI.3-3), aquela quantidade de 6gua 

justificaria uma perda máxima de aproximadamente 10 1 8 mg de B:z()~ 

<5,4 mg cm- 2 >. Em atmosfera fechada e visto que o forno foi 

previamente purgado com N2 seco a quantidade de B2 0~ perdida 

seria muito menor. A partir da Fig. VI.3-9 conclui-se 

imediatamente que basta um tempo muito curto para se conseguir 

uma perda da ordem de 5,4 mg cm-2 • Este exercício sugere qu~ não 

deve recorrer-se ao efeito da água para explicar os resultados de 

volatilização em atmosfera estática e em atmosfera estática 

"estanque". 

Sendo de 21¾ a percentagem de 0 2 no ar, da quantidade total 

de 8,85x10- 3 moJes existente no volume do forno a 1100 oC, cerca 

de 1, 86x10- 3 moles sera:o de 0 2 • Se este oxigénio reagir com B2 0::, 

através de um mecanismo do tipo do <VI.3-4), perder-se-ão, no 

máximo, 259 mg de B:;z()~, ou seja 129 mg cm- 2 • Este valor pode 

perfeitamente enquadrar-se na representação dos resultados 
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experimentais na Fig. VI.3-9, oferecendo assim algum suporte à 

hipótese de ser o 0 2 o componente do ar a justificar a magnitude 

das perdas observadas. 

Não é óbvio que o N2 esteja envolvido em qualquer tipo de 

reacção superficial com o fundido. Contudo, apesar das 

indicações anteriores, n8.o deve rejeitar-se a hipótese de caber 

também ao N2 na atmosfera do forno algum papel na cinética de 

volatilização do fundido 2:3 em atmosfera estática e estática 

"estanque", nomeadamente devido ao facto de em atmosfera estática 

ser mais frequente o aparecimento de depósitos nas paredes 

exteriores dos cadinhos. Com efeito, nos ensaias em condições 

"estanque" a atmosfera do forno deve ser maioritariamente 

constitu1da par N2 , uma vez que se procedeu previamente a um 

varrimento do forno com aquele gas, apenas suspenso depois de 

fixadas as amostras. Conforme anteriormente se referiu, as 

condições redutoras poder8.o funcionar como "catalizador" de uma 

reacção do fundido com a platina, 

depósitos externos. 

inibindo o aparecimento de 

A confirmação das hipóteses levantadas quanto ao efeito da 

composição da atmosfera do forno na volatilização <0 2 , H:zO) seria 

eventualmente poss1vel se se dispusesse de um aparelho de 

identificação de espécies gasosas associado eficazmente ao 

sistema de operação utilizado no presente trabalho, por forma a 

Rermitir distinguir a constituição do material evaporado nas 

situações de at:mosfera estática e atmosfera estática "estanque". 

Conforme já anteriormente referido, a concepção prática de um 

sistema deste tipo revelou-se extremamente difícil, não tendo 

sido conseguida até à data. 

Os resultados correspondentes às situações de atmosfera 
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estática e estática "estanque" poderão ser explicados com base na 

Fig. VIII-3. Desta figura depreende-se que, com pouca influência 

da temperatura a diminuição da percentagem de Na 2 0 nos fundidos 

borato-sõdicos abaixo de 42% em peso, e na ausência de convecção, 

t.raduz-se numa redução na velocidade de volatilizaçao. Ora, nos 

ensaios em atmosfera estática a variação na composição ponderal 

de Na 2 O foi de 36,7 a 33,8% e em atmosfera estática "estanque" 

foi de 36,7 a 30,4%, a que justifica a obtenção de velocidades de 

perda progressivamente decrescentes no tempo. 

Contudo, o mesmo tipo de racioc1nio 

resultados obtidos com varrimento por 

não é válido para os 

N 2 seco. Com efeito, 

atendendo à Fig. VIII-6, esperar-se-ia que a velocidade de perda 

do fundido 2:3 sob um caudal de 250 cm 3 min- 1 de N2 seco 

diminuisse gradualmente com o tempo, visto se verificar uma 

variaç3o na sua composiçao de 36,7 a 27% em peso de Na20, 

Igualmente surpreendente é o facto de, com passagem de N2 a razão 

entre os fluxos individuais dos componentes Na~ e B~~ se manter 

constante durante a volatilização <Rv=0,84, Fig. VI.3-8), não 

obstante a variação na composição global do fundido. 

A manutenção, quer da velocidade de volatilização, quer da 

composição do material evaporado, é um indicativo de que a 

composição na interface fundido-gas deve permanecer inalterada, o 

que parece ser contraditório com as variações observadas na 

composição do fundido. 

Nos ensaios realizados sob correntes de N2 seco nao foi 

evidente o aparecimento de qualquer depósito nas paredes externas 

do cadinho. Conforme anteriormente sugerido, uma explicação 

plaus1vel para as disparidades encontradas poderá estar 
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relacionada com as condiç5es redutoras na atmosfera do forno, que 

além de afectarem a tensão superficial, de forma ainda nffo 

completamente explorada, podem também justificar a ocorrência de 

processos de degradação da platina dos cadinhos, eventualmente 

responsâveis pelo estabelecimento de uma composição constante na 

interface l!quido-gas. 

A representação em função de t 1 ' 2 das perdas obtidas em 

atmosfera estâtica <Fig. VI.3-5), sob uma corrente de N2 saturado 

de vapor de· Agua (Fig. VI.3-11> ou sob uma. corrente de 0 2 <Fig. 

VI.3-13> dâ lugar a linhas rectas de razoável coeficiente de 

correl~ção <Fig. VI.3-17>. Uma dependência deste tipo é 

caracteristica de um processo controlado por difusão. Sugeriu-se 

que a difusão no líquido nao deve ser um par~metro importante na 

volatilização do fundido 2:3. Resta, assim, a hipótese de 

considerar a difusão na fase gasosa. 

de atmosfera estática, sendo ô = 

valores típicos de Dg (~1 cm2 s- 1 > 

Nas condições particulares 

<rrDgt) 1 ' 2 e atendendo aos 

verifica-se que bastavam 

poucos segundos para se atingir, por exemplo, uma espessura de 

camada fronteira igual à distância entre o bordo do cadinho e a 

parede do tubo de trabalho <~0,7 cm>. Isto significa que o 

abaulamento das curvas experimentais ficaria atenuado logo nos 

instantes iniciais. Por outro lado, dada a natureza da fase 

gasosa pequenos gradientes de temperatura são susceptíveis de 

provocar correntes por convecção natural, o que invalida a 

hipótese de formação de um perfil de concentrações esthtico. 

Sendo esta uma das condições para a existência de uma relaçao 

linear entre as perdas e a rafz quadrada do tempo, é impensável 

explicar um eventual controle na fase gasosa através dessa 
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controlada e atmosfera oxidante. 
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relação. Estes argumentos seriam válidos, por maioria de razão, 

para as situações de convecçao forçada na atmosfera. As questaes 

levantadas levam a inferir que a dependência linear das perdas em 

peso em função da raiz quadrada do tempo nao deve, rigorosamente, 

imputar-se a qualquer tipo de controle por difusão. 

3.6. Influência da temperatura 

Estudou-se o efeito da temperatura nas velocidades de 

volatilização do fundido 2:3 determinando as perdas ao fim da 

primeira hora a partir de fundidos com espessura inicial de 0,26 

cm, a várias temperaturas entre 1000 e 1200 QC. Obedecendo os 

resultadas obtidos a uma relação do tipo Arrehnius, foi possfvel 

calcular as energias de activação aparente correspondentes aos 

processos decorrentes em atmosfera estática <ar>, sob um caudal 

de Nz seco de 250 cm3 min- 1 e sob o mesmo caudal de N2 

transportando água a uma pressão parcial de 3,13xlo-:z atm. Os 

resultados estão representados na Fig. VI.3-18. 

Os dados experimentais referentes a ensaios longos sugeriram 

que a composição da atmosfera do forno estaria na base das 

diferenças fundamentais verificadas nas velocidades de 

volatilização do fundido 2:3. De igual modo, sugeriu-se que, não 

obstante as diferenças observadas, NaBO2 seria provavelmente o 

"composto" preferencialmente perdido a partir do fundido. Este 

facto parece justificar a semelhança entre os valores obtidos 

para a energia ~e activação aparente. Os resultados baseados na 

informação relativa à 1• hora de volatilizaçao sugerem que o 

mecanismo de evaporação, quer sob uma corrente de N2 seco, quer 

na presença de ar (atmosfera estática), deve ser essencialmente 

idêntico <E.e t..~297 KJ mole- 1 ) e nao difere sobreIDD.neira do que 
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Fig. Vl.3-18 Influência da temperatura na velocidade de volatilização do 
fundido 2:3, sob di(erentes condições de humidade atmosférica. Resultados 
obtidos a partir de amostras com 0,26 cm de espessura inicial. 
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caracteriza o processo na presença de vapor de Agua <E.e~= 280 

KJ mole- 1 ). Com efeito, estes valores nffo sao muito diferentes 

dos que foram obtidos para o fundido 1:1 em condições idênticas 

<Eact.- média = 257 KJ mole- 1 ), em relaçao ao qual se julga ser 

NaB0 2 o "composto" :maioritariamente evaporado. Aquela verificaçffo 

não invalida a hipótese de serem eventualmente os fenómenos de 

interface os responsáveis pelas diferenças entre as situações 

analisadas, visto que as energias de superf1cie são geralmente 

menos dependentes da temperatura que os fenómenos de transporte. 
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CAPITULO VII - OUTRAS COMPOSIÇOES 

VII. 1. Compoei9!0 lNa:zO: 1, lB:zQ::, 

1.1. Variaçao na composiçao do fundido 

Em ensaios preliminares com o fundido 1:1,1, correspondente 

à concentração inicial em Na 2 O de 44,1% em peso, verificou-se 

ocorrer 'variação na composição durante a volatilização. Assim, 

promovendo perdas de cerca de 90% a 1100 °Cem atmosfera estática 

obteve-se um resíduo com 40,6% ponderal de Na2O e sob um caudal 

de 250 cm 3 min- 1 de N2 seco a composição apresentada pelo resíduo 

apôs 73% de perdas foi de 41,8% em peso de Na~. 

Em qualquer das situações o material evaporado apresenta, em 

média, uma composição próxima de 45% em peso de Na:zO, Nos 

fundidos 1:1 <47,6% em peso de Na2O> e 2:3 (36,7% em peso de 

Na~O> admitiu-se que o vapor deveria ser maioritariamente 

constituido por NaBO2, No caso do fundido 1:1,1, se NaBO:2 for 

igualmente a espécie predominante no vapor e se todo o Na~ 

detectado existir na forma daquela espécie, os cálculos baseados 

no valor de 45% em peso de Na 2 O sugerem que, em termos molares, 

NaBO2 representa, no máximo, 96% do material evaporado. Os 

restantes 4% corresponderão, logicamente, à perda de B2O::,, 

Atendendo apenas aos resultados da análise química global não é 

poss1vel, contudo, prever a forma como este componente aparece 

efectivamente no vapor. 

1.2. Variação d~s perdas com o tempo em atmosfera estática 

Na Fig. VII.1-1 estão representadas as perdas em peso 

obtidas a 1100 °Cem função do tempo de tratamento térmico até 20 

horas, iniciando os ensaios com duas espessuras diferentes de 

amostra. Verifica-se que o hábito das curvas é semelhante ao 
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Fig. VII. 1-1 Variação das perdas em peso de fundido 1:1,1 com o tempo. 
Resultados obtidos em- atmosfera estãtica a 1100 "'C para amostras com 
espessuras iniciais de 0,26 cm<•> e 0,52 cm (O}. 
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observado na composição 2:3 em condições idênticas, embora, 

aparentemente, o efeito da espessura inicial de fundido seja 

menos notório. 

Nos ensaios realizados com esta composição constatou-se 

também que, tal 

cadinhos apareciam 

como sucedera 

externamente 

com os fundidos 

recobertos por 

2:3, alguns 

um depósito 

transparente, o que obrigou a que se repetissem os ensaios em que 

isso se verificou <ponto 3. 1.2., Cap. VI.3). 

1.3. Variação das perdas com o tempo em condições de convecçao na 

atmosfera. 

Varrendo fundidos de 0,26 cm de espessura com um caudal de 

N2 seco de 250 cm 3 min- 1 obtiveram-se as perdas referidas na Fig. 

VII.1-2, sendo de novo evidente a semelhança com as curvas 

experimentais equivalentes para a composição 2:3 <Fig. VI.3-3). 

1.4. Cinética da volatilizaçao. Conclusões. 

(a) Em atmosfera estática 

<1> Atendendo a que a redução na composiçao do fundido 1: 1,1 

durante a volatilização, de 44,1% a 40,6% em peso de Na 2 0, 

corresponde a um aumento na massa espec1fica do 11quido <Fig. IV-

3), e dada a baixa viscosidade dos fundidos borato-sõdicos (Fig. 

IV-4) parece leg1timo admitir a ocorrência de convecção na fase 

11quida, o que subestima a importância da difusão 

volatilização global. 

na cinética da 

(2) O abaulamento das curvas na Fig. 

justificar-se com base na indicação fornecida 

VII.1-1 não pode 

pela Fig. VIII-3, 

segundo a qual a redução na concentração de Na2O no fundido desde 

44,1% a 42% em peso corresponde, a 1100 e a 1200 ~-se, a um aumento 
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Fig. VII.1-2 Variação das perdas em peso de fundido 1:1,1 com o tempo, em 
atmosfera estática e sob um caudal de 250 cm3 min- 1 de N2 seco. Resultados 
obtidos a 1100 CC par~ amostras com 0,26 cm de espessura inicial. 
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na velocidade de perdas. Esperar-se-ia, deste modo, que as curvas 

experimentais referentes ao fundido 1:1,1, em lugar de côncavas 

fossem convexas. 

<3> Verificando-se ser apreciável a redução da espessura de 

fundido no decorrer da volatilização, a diminuição gradual da 

velocidade de volatilização poderá atribuir-se a esse efeito. 

(4) O facto de, ocasionalmente, ocorrer vazamento de 

11quido poderá estar assóciado ao efeito da variação da 

composição do fundido na tensão superficial (Fig. IV-5). 

(5) A· representação das perdas em função da raiz quadrada do 

tempo dá origem a linhas rectas com os coeficientes de correlação 

de 0,998 e 0,999, respectivamente para os ensaios com amostras de 

espessura inicial 0,52 e 0,26 cm. Este facto induziria à hipótese 

de um controle por difusão. De acordo com a discussão apresentada 

no ponto 3.5. do Cap. VI.3 e tendo como base a semelhança com o 

comportamento do fundido 2:3, nãà é provável que quer a difusao 

no fundido, quer a difusão no gás sejam determinantes do 

processo global de volatilização da composição 1:1,1. 

(b) Em condições de convecção na atmosfera 

(1) As razões apresentadas no ponto (1) da al1nea (a) 

mantêm-se válidas numa situação de 

atmosfera. A difusão no fundido não 

predominante nas velocidades de perda. 

convecção forçada na 

deve pois ter um papel 

(2) A tendência observada na representação das perdas em 

função do tempo <Fig. VII.1-2) não pode explicar-se integralmente 

a partir da informação sobre a variação da velocidade de 

volatilização com a composição do fundido (Fig. VIII-6>. Segundo 

esta figura, a redução da composição do fundido desde 44,1 até 
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42% em peso de Na 2 O corresponde a um aumento na velocidade de 

volatilização a 1100 °C e sob um caudal de 250 cm~ min- 1 de N2 

seco. 

(3) O efeito da redução da espessura da amostra durante a 

volatilização parece ser, neste caso, menos importante do que na 

situação de ausência de convecçao. 

1.5. Efeito da temperatura 

Amostras com espessura inicial de 0,26 cm foram tratadas 

durante 1 hora, entre 1000 e 1200 °C, em condições de atmosfera 

estática (ar), sob um caudal de 250 cm 3 min- 1 de N2 seco e sob o 

mesm9 caudal previamente saturado à pressão de vapor de água de 

3,13xl0-2 atm. Os resultados obtidos estão referenciados na Fig. 

VII.1-3. 

As energias de activação aparente calculadas a partir dos 

declives das rectas na Fig. VII.1-3 foram de 317, 265 e 257 KJ 

mole- 1 , respectivamente para as situações de atmosfera estática, 

convecção forçada 

atmosfera húmida. 

em atmosfera seca e convecçao forçada em 

Os dois últimos valores não diferem 

substancialmente do obtido para a composição 1:1 <E.e~ média= 

257 KJ mole- 1 >, sugerindo que o metaborato de sódio deve, com 

efeito, constituir o "composto" predominantemente volatilizado a 

partir do fundido 1:1,1. Contudo, a energia de activação 

referente à situação de atmosfera estática é cerca de 22% 

superior. 

um lado 

Pensa-se, 

o ponto 

no entanto, que esse valor não é genuino. Por 

correspondente à temperatura de 1000 °C 

representa uma perda em peso muito baixa, podendo por isso ser 

facilmente afectada por erros experimentais. Por outro lado, 

atendendo a que o erro nas leituras de temperatura é de ±2 cç e 
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1:1,1 e a temperatura, sob diferentes condições atmosféricas. Ensaios 
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que as velocidades de volatilização podem vir afectadas de erros 

da ardem de ±5%, as valares calculadas para a energia de 

activação poderão vz,.riz,.r cercz,. de ±4%. Nest~s condições 

resultariam eventualmente mais próximas todas 

de activação nas 

as rectas 

correspondentes 

situações. 

ãs energias diferentes 
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VII. 2. Composição lNa2O: 3B:zQ:!' 

2.1. Variação na composiçffo do fundido 

Promovendo urna perda de 19% o res1duo de um fundido tratado 

a 1100 °C sob um caudal de 250 cm~ min- 1 de N2 seco apresentou 

urna composição de 18,5% em peso de Na2O, contra uma composiç~o 

inicial de 22,6%. 

Ao fim de 19% de perdas o material volatilizado corresponde, 

em média, a uma composição de 40% em peso de Na 2 O. Se todo o Na -~O 

no vapor existir na forma de NaBO 2 e se for esta a espécie 

predominante, o valor obtido corresponde, em termos molares, a 

uma quantidade máxima de 86% de NaBO 2 no material evaporado, 

sendo os restantes 14% relativos ã perda de B:;?Ü~, na forma de uma 

espécie que a análise qu1mica global não permite prever. 

Nos ensaios realizados até 20 horas sob um caudal de 250 cm 3 

min ·- 1 de N 2 seco a perda máxima observada foi de 8% ( Apândice 

A(5)), sendo por isso provável que o fundido n5o experimente 

uma variação significativa na composiçffo durante esse tempo. 

2.2. Varia9ao das perdas com o tempo 

Dado o elevado conteúdo em B~~ deste fundido (77,4% em 

peso) e com vista a eliminar o eventual efeito da água 

atmosférica na cinética de volRtilização, as experiências levadas 

a cabo com o fundido 1:3 tiveram sempre lugar sob uma corrente de 

N2 seco. 

Na Fig. 

obtidas a 1100 ºC sob 

estão representadas as 

dois caudais diferentes 

perdas 

de N2 

em peso 

seco, a 

partir de fundidos com espessura inicial de 0,52 cm e para 

tratamentos térmicos que foram, no máximo, até 20 horas. A linha 

a traço interrompido refere-se a ensaios efectuados sob o caudal 
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Fig. Vll.2-1 Variação das perdas de fundido 1:3 com o tempo. Resultados 
obtidos a 1100 CC a partir de amostras com 0,52 cm de espessura inicial, 
varridas por diferentes caudais de N2 seco. A linha a traço interrompido 
representa a vari~ção das perdas a 1100 oe; com o tempo, para amostras com 
0,26 cm de espessura sob um caudal de 250 cm3 min- 1 • 
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de 250 cm:::• min- 1 de N2 seco com UJllZ\ espessura inicial de fundido 

de cerca de metade da utilizada nos primeiros ensaios <~0,26 cm>. 

Desta figura pode genericamente concluir-se que a cinética da 

volatilização do fundido 1: 3 é afectada pelas condiçae's de 

convecção vigentes a superflcie do fundido, medidas nao só 

através do efeito da magnitude dos caudais varrendo a superffcie 

do 11quido (linhas referentes aos caudais de 250 e 900 cm~ min- 1 

para a mesma espessura inicial de amostra), como também através 

do efeito da altura de parede livre acima do fundido <linhas 

referentes ao mesmo caudal de 250 cm3 min- 1 para espessuras 

iniciais diferentes). Repare-se que, até 20 horas não é 

significativa a redução na espessura das amostras. 

2.3. Efeito da temperatura 

O efeito da temperatura na velocidade de volatilização do 

fundido 1:3 foi analisado nas situações de atmosfera seca e 

atmosfera húmida~ As energias de activação aparente dos processos 

decorrentes nessas condições foram de, respectivamente, 262 e 230 

KJ mole- 1 <Fig. VII.2-2). Tal como se optou para o fundido 1:4, 

também neste caso se calcularam as velocidades de volatilização 

às várias temperaturas entre 1050 e 1150 CC registando as perdas 

em peso em 6 horas e tomando a média nesse tempo. As amostras a 

testar tinham 0,26 cm de espessura e os ensaios em condições 

húmidas foram efectuados saturando uma corrente de N 2 à 

temperatura ambiente <pH:.!Ü = 3, 13x10-2 atm). 

Os resultados obtidos para as energias de activação indicam 

que o mecanismo de volatilização pode ser diferente em cada caso. 

O valor relativo à situação de atmosfera seca é muito próximo do 

que corresponde ao calor de vaporização do metaborato de sódio 
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<249 KJ mole- 1 , segundo as Tabelas de .JANAF, 1971), o que leva a 

crer que seja a pressão de vapor do NaB02 a variável determinante 

da "força motriz" do processo global. Para a situação de 

atmosfera húmida o valor obtido situa-se igualmente próximo do 

calor de vaporizaçao de NaBO2, Ao contrário do que sugeriram os 

resultados para o fundido 1:4, neste caso não parece provável a 

ocorrência exclusiva de uma vaporização reactiva com a água, a 

que corresponderia uma E .. c t- próxima da entalpia da reacçffo de 

formação de HB0 2 (166 KJ 

1971). 

mole- 1 segundo as Tabelas de JANAF, 

Curiosamente, Lawton <1942> obteve para o mesmo :fundido, em 

ar estático, um valor de energia de activação de 228 KJ mo1e-- 1 na 

gama de 1000 a 1200 <-""'C, o qual é próximo do que foi obtido no 

presente trabalho para a situação de atmosfera saturada com vapor 

de água a pH 2 O = 3,13x10-2 atm. Tal como foi sugerido no ponto 

2.1.4. do Cap. VI.2, crê-se que o valor referido por Lawton 

(1942> poderá traduzir o efeito da água existente no ar ambiente 

na volatilização. 

Outras técnicas experimentais seriam indispensáveis para um 

conhecimento mais perfeito do mecanismo de volatilização do 

fundido 1:3. De posse dos dados apresentados sugere-se que o 

mecanismo de volatilização em atmosfera húmida deve ser diferente 

do que tem lugar em atmosfera seca. Esse mecanismo não tem de 

actuar necessariamente isolado, mas poderá consistir num conjunto 

de mecanismos operando paralelamente. 
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I 

CAPITULO VIII - RESULTADOS COMPARATIVOS 

1. Variaç~o da composic~o durante a volatilizacao. Implicações na 

composição do material evaporado 

Nos ensaios cinéticas realizados neste trabalha, quer em 

atmosfera estática, quer em condições de convecção na atmosfera, 

todos os res1duos apresentaram concentrações em Na~□ inferiores 

às dos fundidos originais, à excepção do metaborato, V, o que 

concorda genericamente com as resultados obtidos por Lawton 

(1942), Kolykov <1958) e Tamura et al <1958) <ponto 3.2.2., 

Cap. II) em ensaias semelhantes. O própria fundido E <.~27% em peso 

correspondente a um eutético no diagrama temperatura-

composição <Fig. IV-1), sofre variação de composição durante a 

vaporização <Fig. VlII-1). 

Nesta figura representa-se a variação na composição dos 

fundidos estudados em função da percentagem de perda sofrida 

pelas amostras em atmosfera estãtica (linhas a traço continuo> e 

sob um caudal de 250 cm 3 min- 1 de N2 seco (linhas a traço 

interrompido>. Os segmentos de recta foram construidos tendo 

apenas a informação sobre a composição inicial dos fundidos 

(ordenadas na origem) e sobre a composição do res1duo para a 

maior percentagem de perda registada pelas amostras. 

A partir dos resultados na Fig. VIII-1 pode estimar-se a 

composição média em Na2O do material evaporado de cada fundido 

para uma mesma percentagem de perda. Com base na composição do 

res1duo ao fim de, por exemplo, 20% de perdas e supondo que todo 

o Na:2O passou para a fase gasosa na forma de NaBO 2 , obter-se-jam 

as percentagens molares de NaBO 2 e B~~ no evaporado referidas na 

Fig. VIII-2. Não se atende, nesta análise, ao tipo de espécies em 
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Fig. VIII-1 Variação na composição de fundidos barato-sódicas com a 
pecentagem de perda a 1100 CC. Os segmentos de recta foram traçados com 
base na informação sobre as composições determinadas no inicio e após a 
maior percentagem de perda experimentada por cada fundido em atmosfera 
estática <--> e sob um caudal de N2 de 250 cm 3 min- 1 <--->. 
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que eventualmente se encontra o B:.:..O:,, evaporado. Na parte inferior 

da Fig. VIII-2 está esquematicamente representado o diagrama de 

fases Na 2 O-B 2 O3 com a localizaçao dos fundidos estudados sobre a 

linha "liquidus". Embora a percentagem de perda tenha algum 

efeito no valor obtido para a composição do material evaporado 

<ponto 3.2.2., Cap. II> 

que: 

pode concluir-se em termos globais, 

<1> O vapor é tanto mais rico em NaBO 2 quanto mais próxima 

do metaborato de sódio <V> se encontrar a composição do fundido. 

<2> O enriquecimento em NaBO 2 é particularmente notório na 

situação de convecção forçada na atmosfera, para os fundidos com 

comp9sição superior à do eutético (26,6% em peso de Na2O>. 

2. Ensaios em atmosfera estática 

2.1. Influência da composição 

Os estudos sistemáticos em condições de atmosfera est6tica 

incidiram sobre as composições V, T e T~. Na Fig. VIII-3 

representam-se as velocidades de perda desses fundidos às 

temperaturas de 1100 e 1200 -=-e. A última temperatura foi 

escolhida tendo especificamente em vista a comparação com os 

resultados dispon1veis na literatura <Lawton, 1942, Kolykov, 1958 

e Tamura et al, 1958). Os resultados de Tamura et al (1958) na 

Fig. VIII-3 referem-se apenas à gama de composições englobando as 

estudadas na presente investigação. 

A evolução das velocidades de perda com a composição sugeriu 
. . 

uma tendência próxima da obtida por Tamura et al <1958). A fim de 

poder confirmar esta indicação foi testada a composição 

correspondente ao máximo encontrado por aqueles investigadores. 

Com efeito, na gama de O a 47,6% em peso de Na 2 O obteve-se para o 
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fundido seleccionado (42% em peso de Na 2 Q) uma velocidade de 

volatilização aproximadamente igual à obtida por Tamura et al. 

As caracter1sticas do sistema experimental utilizado por 

Kolykov <1958), bem como a duração dos ensaios, n8.o foram 

mencionadas pelo autor. A condição de atmosfera estática parece 

ser o único factor comum a todos os ensaios a cujos resultados se 

refere a Fig. 

(1942>, foi 

VIII-3. No presente trabalho, bem como no de Lawton 

usado um forno tubular horizontal, enquanto que 

Tamura et al (1958) utilizaram o forno de uma termobalança. Nos 

ensaios desta investigação as amostras foram tratadas durante 1 

hora, tal como nas experiências de Tamura et al, mas os 

res~ltados de Lawton dizem respeito a tratamentos térmicos de 2 

horas. Enquanto que no caso presente se partiu de fundidos com 

uma espessura inicial de 0,26 cm, sendo portanto de 0,38 cm a 

distância da superf1cie do liquido ao bordo do cadinho, nos 

ensaios de Lawton (1942> e de Tamura et al (1958) a superficie 

dos fundidos encontrava-se bastante mais abaixo do bordo, como se 

deduz dos valores referidos pelos autores para as quantidades de 

amostra usadas e para a capacidade dos recipientes. 

Independentemente das condições dos ensaios crê-se serem 

genu1nos os resultados obtidos na investigação presente. Contudo, 

não foi encontrada nenhuma razão absolutamente óbvia para 

explicar a ocorrência de um máximo na velocidade de perda 

prõximo de 42% em peso de Na2O, 

O relacionamento do comportamento observado com as 

propriedads dos fundidos borato-sõdicos encontra-se ã partid~ 

dificultado, uma vez que a maioria dos dados abrange apenas a 

gama de 

Cap. IV>. 

composições até cerca 

Pensa-se, entretanto, que 

de 40% molar de Na~□ <veja-se 

tal comportamento deve, de 
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alguma forma, estar relacionado com a estrutura e propriedades 

ponto 5. do Cap. 11, a destes fundidos. Conforme se referiu no 

estrutura dos vidros de baratos é um assunto sobre o qual 

subsistem variadas opiniões, nomeadamente no que respeita à 

composição de -transição, à qual parece corresponder o inicio do 

enfraquecimento da rede estrutural, por alteração do arranjo nos 

grupos contendo boro e oxigénio. Também já se fez menção ao facto 

de a maioria dos estudos sobre as características estruturais dos 

baratos se basear fundamentalmente em técnicas decorrentes ã 

temperatura ambiente. Ora, a temperatura parece ser um factor 

importante no estabelecimento das quantidades relativas dos 

gruRos estruturais nos fundidos (Adams e Quan, 1966, Shakmatk1n e 

ShulJts, 1982>. 

A facilidade de volatilização de um fundido é directamente 

influenciada pela magnitude das pressões de vapor das espécies 

pass!veis de formação no vapor. Nas composições estudadas 

admitiu-se que NaBO2 seria a espécie preferencialmente evaporada, 

o que, de acordo com a sugestão de Adams e Quan <1966> <ponto 5, 

Cap. II> significaria que os grupos B02- deviam predominar no 

vapor. Atendendo à teoria básica de Warren da "anomalia do boro", 

nos fundidos alcalino-baratos devem existir fundamentalmente dois 

tipos de grupos estruturais, BO3 ou BO4, conforme a percentagem 

de alcalino. De acordo com a sugestão de Adams e Quan (1966), os 

grupos BO2- presentes no vapor deverão escapar-se mais facilmente 

a partir dos fundidos onde predominem os grupos BO 3 , os quais são 

responsáveis pela existência de uma rede mais relaxada devido à 

presença de oxigénios não-ligantes. Estas indicações, 

conjuntamente com os dados da Fig. VIII-3, levam a admitir que, 

quer a 1100 -=-e, quer a 1200 -=-e, deve ser de cerca de 42% em peso 
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a composição a qual a maioria do boro se 

encontra em coordenação trigonal, independentemente da composição 

à qual teve inicio a sua formação <~composição de transiçao>. A 

diminuição das velocidades de perda a partir de 42% em peso (45% 

molar> de Na;z(J parece corresponder a uma recuperaç~o dos grupos 

tetraganais nos fundidos, o que se traduziria no fortalecimento 

progressivo da rede e consequente dificuldade na libertação dos 

grupos B0 2 · .. ·• 

Poucas referências se conhecem relativamente à composição à 

qual cessa a ·formação das grupos BO~ no fundido, debruçando-se a 

maioria dos autores sobre a composição à qual a mesma tem início. 

AdaJnS e Quan (1966) admitiram que, no sistema Rb2'")-B2'") 3 a 

percentagem de 

cerca de 50% 

grupos 

molar 

B03 

de 

deve 

Rb20, 

aumentar progressivamente até 

mas Bray e o··Keefe (1963> 

determinaram por RMN que era apenas a 70% molar de R;zO que se 

atingia a quantidade máxima de boro em coordenação trigonal. O 

resultado obtido na investigação presente é próximo do valor 

admitido por Adams e Quan (1966>, muito embora tratando-se de 

sistemas diferentes. 

Não existe, evidentemente, nenhuma confirmação experimental 

rigorosa das sugestões aqui adiantadas. O conhecimento, não só da 

natureza das fundidos, como também do tipo de espécies no vapor, 

seria neste caso indispensãvel. S6 o recursa a técnicas mais 

elaboradas, infelizmente ainda não concebidas até à data, poderia 

fornecer mais _indicações a este respeita. 

2.2. Variaç!o das perdas com o tempo 

As perdas em peso obtidas em ensaias longas a 1100 c:ç a 

partir dos fundidas T, V e T- <Fig. VIII-4> sugerem genericamente 
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Fig. VIII-4 Composições T(2:3>, V<l:l> e T~<l:1,1): variação das perdas em 
peso a 1100 CC com o tempo, para amostras com 0,26 cm de espessura inicial 
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a ordem TJ> V> T, à semelhança do que mostraram os ensaios de 1 

hora <Fig. VIII-3). Verifica-se, contudo, que, até cerca de 7 

horas de tratamento térmico são praticamente idênticas as 

velocidades de volatilização dos fundidos T e V. Conforme 

sugerido na discussão em capitulas anteriores, esta situaç~o deve 

estar relacionada com o facto de determinados factores, 

nomeadamente a composição da atmosfera no forno, afectarem de 

modo diferente as várias composições. 

2.3. Efeito da· altura de parede livre acima da euperf1oie de 

fundido 

A Fig. VIII-5 representa a variação das perdas em 2 horas 

<equivalentes à velocidade de volatilização> em função da 

espessura de amostra para as duas composições V <1: 1) e T <2:3>, 

sendo evidente a diferença nas tendências observadas. Tenda-se 

demonstrado que o parâmetro determinante das velocidades de 

volatilização assim obtidas era a altura de parede livre e nao a 

espessura de fundido, presume-se que a discrepância observada 

deva estar associada com a natureza das espécies gasosas no 

espaço imediatamente acima da superf1cie do fundido. 

No caso do fundido 1:1 admitiu-se que o vapor deveria ser 

quase exclusivamente constitu1do por NaB0 2 , enquanto que sobre o 

fundido 2:3, embora aquela espécie tenha sido considerada 

predominante, apontou-se como viável a existência de outras 

espécies, formadas maioritariamente a partir de B::;,_,() 3 , A Fig. 

VIII-1 diz respeito ã composição média do material evaporado ao 

fim de 20% de perdas, o que na caso do fundido T corresponde a um 

tratamento térmico de cerca de 6 horas. Retomando a Fig. VI.3-6, 

conclui-se que, ao fim de 2 horas, em que decorreram os ensaios 
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Fig. VIII-5 Influência da altura de parede livre acima do liquido nas 
perdas em 2 hor~s dos fundidos V<l:1) e T(2:3>. Resultados obtidos em 
atmosfera estética a 1100 CC. 
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o res1duo de um fundido 2:3 deve 

ter aproximadamente a composição original (36,7% em peso de 

Na:z()>, o que conduz~ mesma concentraçao no vapor. Se todo o Na:z() 

presente no vapor existir na forma de NaB0 2 , o material evaporado 

será constituido, em termos molares, por aproxima.damente 79% de 

NaB02, sendo os restantes 21% respeitantes a uma espécie formada 

Quer essa espécie seja HB02 ou B02, atendendo a 

que os respectivos pesos moleculares são cerca de 1,5 vezes 

inferiores ao do NaB0 2 , conclui-se que o vapor sobre o fundido 

1:1 serã mais denso que o vapor sobre o fundido 2:3, ainda que 

sobre este não existam exclusivamente aquelas espécies. Se o 

transporte na fase gasosa fôr efectivamente importante, 

compreender-se-A que o mesmo serâ tanto 1nais dificultado quanto 

maior o peso molecular médio do material evaporado. Por outro 

lado, devido ao efeito de blindagem oferecido pelas paredes do 

cadinho ao transporte na fase gasosa, a "acumulação" de material 

evaporado sobre o fundido serâ tanto maior quanto mais denso ele 

fôr, sendo esta situação mais evidente para as maiores alturas de 

parede livre acima da superf1cie do fundido. 

3. Bnsaios em oondições de convecção na atmosfera 

3.1. Influência da oomposiç!o 

Na Fig. VIII-6 comparam-se as velocidades de volatilização a 

1100 e a 1200 oC dos fundidos X, Z, T, T'', T' e V. Os ensaios, 

com a duração ~e 1 hora, tiveram lugar sob um caudal de 250 cm 3 

min- 1 de N2 seco, sendo de 0,26 cm a espessura inicial das 

amostras. Verifica-se que a distribuição das velocidades de perda 

é bastante idêntica à obtida nos ensaios em atmosfera estática e, 

à semelhança do que sugeriram estes resultados, também aqui é 

260 



Cap. VIII 

Q N2 = 2!50cm3min-1 T" - 120 .. 
1 hf • 0,28 cm .e 

N 
1 

E 
o 
e, 

E - 80 
ca 
"O ... 
Q) 

a. 
Q) 

"O 

Q) 40 "O 
ca 

"O 
o 
o 
a, 
> 

o o 20 40 60 

Composição (% ponderai de Na2O) 

Fig. VIII-6 Influência da composição na velocidade de volatilização de 
fundidos borato-sõdicos a 1100 e a 1200 oC sob um caudal de N2 de 250 cm~ 
min- 1 , para amostras com 0,26 cm de espessura inicial. 
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evidente a ocorrência de um máximo para a composição de 42¾ em 

peso de Na 2O <T~ ~). 

Para justificar a baixa magnitude das perdas verificada para 

os fundidos com menor conteúdo em soda pode recorrer-se ao 

conceito de "anomalia do boro". Atendendo novamente às sugestões 

de Adams e Quan <1966), se NaBO2 for a espécie preferencialmente 

volatilizada a dificuldade da mesma se libertar do fundido será 

tanto maior quanto maior a percentagem de grupos B-O em 

coordenação tetragonal, uma vez que este arranjo está associado à 

existência de·oxigénios ligantes no 11quido. Os resultados de RMN 

obtidos à temperatura ambiente sugerem que a percentagem máxima 

de boro em coordenação 4 deve existir por volta de 30¾ molar de 

R:..-0 nos vidros alcalino-baratos. Em termos de volatilizaç8o, se a 
, 

distribuição das coordenações 3 e 4 à temperatura ambiente fosse 

igualmente verificada a temperaturas elevadas, a perda mínima de 

NaBO 2 deveria ocorrer para uma composição próxima de 30% molar de 

Contudo, não é conhecido o efeito da temperatura na 

estabilidade relativa dos grupos B-O no fundido. Os ensaios 

efectuados por Adams e Quan <1966) no sistema Rb:zO-B:;;:0,3 levaram 

os autores a admitir que os grupos BO 4 sao menos estáveis a 

temperaturas elevadas do que à temperatura ambiente. Para este 

sistema Adams e Quan (1966) sugere riram que o número máximo de 

boro coordenação 4 de 38¾ molar de Rb 2 O ' em ocorre a cerca a 

temperatura ambiente volta de 16¾ molar de Rb..iQ ' e por a 

temperatura de 1050 C:C. 

Quanto à ocorrência de um máximo de volatilização a cerca de 

42% molar de Na2O as sugestões adiantadas no ponto 2. 1. deste 

cap1tulo, para justificar o comportamento observado em atmosfera 

estática, consideram-se igualmente válidas neste caso. 
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3.2. Variaçao das perdas com o tempo 

Representam-se na Fig. VIII-7 as perdas em peso a 1100 cç 

dos fundidos X, z, T, T' e V, obtidas em ensaios longos a partir 

de amostras com 0,26 cm de espessura inicial varridas por um 
\ 

caudal de 250 cm 3 min- 1 de N2 seco. A excepç~o dos resultados 

referentes às composições V e T' <respectivamente 47,6 e 44, lo/. em 

peso de Na;.?Ü>, todos os outros seguem no essencial a tendência 

observada nos ensaios de 1 hora. 

A constância das velocidades de volatilização com o tempo 

sob o efeito de uma corrente gasosa está de acordo com o modelo 

de transferência de massa em condições de convecção na atmosfera 

<Cap. III>. Independentemente do tipo de regime hidrodinâmico do 

gás sobre a superf1cie do fundido o modelo pressupõe a influência 

não sô das caracter1sticas geométricas do sistema experimental, 

como também de algumas propriedades do gás sobre o fundido, ou 

seja, genericamente 

j = f<v, C:t.g, W, L, Dg, J.l, f> 

Uma vez que todos os ensaios decorreram no mesmo forno e no mesmo 

cadinho e sendo comum a velocidade do caudal sobre o fundido, as 

variáveis v, W e L serão idênticas para as várias composições. Na 

fase gasosa os valores t1picos do coeficiente de difusão para a 

maioria dos gases são da ordem de 1 cm 2 s-· 1 • A variável C1g 

dependerá, evidentemente, da composição e os parametros µ e f 

referem-se ao gás sobre o fundido. Se a superf1cie do fundido se 

situar próximo _do bordo do cadinho, sendo a mesma deliberadamente 

varrida por uma corrente de N 2 , J.l e f referir-se-ão, logicamente, 

a este gás. Quando a superflcie do fundido se situa bastante 

abaixo do bordo do cadinho, como sucede nos ensaios referidos na 

Fig. VIII-7, sugeriu-se que, provavelmente, as linhas da corrente 

263 



Cap, VIII 

400 
T•11oo•c 
ON 2 • 250cm1 min· 1 

hf • 0,26 cm 

-N 
300 1 

E 
u 
C) 

E 
"--" 

o 
V) 

T CI) 200 a. 

E 
CI) 

V) 
(IJ 

"tJ ... 
CI) 100 a. 

Tempo (h) 
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variação das perdas em peso a 1100 "'C com o tempo, para amostras com 0,26 
cm de espessura inicial sob um caudal de 250 cm~ min- 1 de Nz seco. 

264 



Cap, VIII 

principal não penetravam completamente no cadinho até à 

superf1cie do fundido <Fig. VI.1-15). Nestas condições, deve ser 

no espaço imediatamente acima do 11quido, no qual se admitiu a 

ocorrência de alguma turbulência, que a concentração de material 

evaporado é maior. Relativamente aos fundidos V e T~ admitiu-se 

que o vapor deveria ser quase exclusivamente constituído por 

NaB02 <veja-se Fig. VIII-2, referente a 20% de perdas). Ainda que 

por efeito da composição do fundido C1~ não tenha exactamente o 

mesmo valor nos dois casos, µ e r devem ser idênticos. Este facto 

poderá justificar a semelhança nas velocidades de volatilização 

dos dois fundidos V e T~, para condições semelhantes de convecção 

na atmosfera. 

3.3. ~feito da altura de parede livre acima da superf1cie do 

fundido 

A Fig. VIII-8 mostra a variação das velocidades de 

volatilização a 1100 °C dos fundidos X, T e V, quando amostras 

com diferentes espessuras iniciais são varridas por um caudal de 

500 cm3 min- 1 de N2 seco. Para qualquer outro caudal estudado 

verificou-se ser praticamente idêntica a relação entre as 

velocidades de perda correspondentes aos vários fundidos, pelo 

que se optou pela comparação dos valores respeitantes apenas ao 

\ 

caudal intermédio de 500 cm 3 min- 1 • A semelhança do que mostraram 

os resultados em atmosfera estática também neste caso se verifica 

que a curva referente à composição V é diferente das restantes. 

Admitiu-se que o vapor sobre o fundido V seria quase 

exclusivamente constituido por NaB02, o que não acontecia nas 

composições X e T. Em atmosfera estática recorreu-se aos valores 

relativos dos pesas moleculares do vapor para propôr uma 
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Fig. VIII-8 Influência da altura de parede livre acima do 11quido nas 
perdas em 2 horas dos fundidos VCl:1), T<2:3) e XCl:4>. Resultados obtidos 
a 1100 ~ sob um caudal de 500 cm3 m1n- 1 de N2 seco. 
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justificação para a diferença na forma das curvas. Em condições 

de convecção na atmosfera o recurso ao mesmo argumento poderia 

parecer questionável. Contudo, sugeriu-se que, para alturas de 

fundida bastante inferiores à altura total do cadinho o material 

evaporado teria dificuldade em ser incorporado nas linhas da 

corrente principal, em virtude do efeito de blindagem oferecido 

pelas paredes do cadinho. Por este motivo, admite-se que, mesma 

em condições de convecçao na atmosfera, se a altura de amostra 

fôr reduzida, é no espaço próximo da superfície do fundido que a 

concentração d·e material evaporado é maior. Assim, mantém-se 

válida a hipótese de atribuir a discrepância na forma das curvas 

ã dáferença nos pesos moleculares do vapor. Repare-se que tal 

discrepância é particularmente notória a partir do momento em que 

as alturas de fundido começam a ser inferiores a cerca de metade 

da altura total do cadinho. 

4. Comparacao entre as energias de activacao aparente da 

volatilizaçao. Contribuicao para a compreensao do mecanismo de 

evaporaçao. 

A comparação entre os valares da energia de activação 

aparente da volat~lização, apesar de insuficiente para tirar 

conclusões inequívocas quanto ao tipo de mecanismo actuante, 

permite contudo avaliar se para diferentes condições de ensaio 

os mecanismos são, ou não, diferentes. 

Na Fig. 

obtidas para 

condições de 

VJII-9 comparam-se as energias de activação aparente 

a volatilização dos fundidos X, Z, T, r- e V em 

convecção forçada em atmosfera seca e convecçaa 

forçada em atmosfera húmida. Representam-se igualmente os valores 

de E.~~ correspondentes aos fundidos T, T' e V em condiçôes de 
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Fig. VIII-9 Energias de activação aparente da volatilização de fundidos 
borato-sõdicos sob diferentes condições atmosféricas. As linhas a traço 
interrompido representam, a partir da linha superior, respectivamente, os 
calores de vaporização de B,.-0 3 e de NaB02 e a entalpia da reacção de 
formação de HB02<g>, calculados com base nas Tabelas termodinâmicas de 
JANAF <1971>. 
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atmosfera estática. Verifica-se que, de um modo geral, a presen9a 

da água tende a diminuir a energia de activação, embora a 

diferença seja menos n1tida para os fundidos mais ricos em soda. 

Esta situação deve estar relacionada com o facto de o material 

evaporado ser tanto mais rico em NaBO 2 quanto maior a 

concentração em Na~o <Fig. VIII-2), o que, tal como foi referido 

no Cap. II, corresponde a uma influência praticamente nula do 

vapor de água. 

Os valores da energia de activaçãa assim obtidos dão apenas 

indicações relativas e, na maioria das vezes, apenas interessam 

em termos comparativos. Atenda-se a que, em condições de 

convecção na .atmosfera as representações do tipa Arrhenius, das 

quais se calcularam os valores de E.e -t., referem-se aos resultados 

das perdas obtidas para um mesmo caudal gasoso de 250 cm"" min•·- 1 

\ 

medido à temperatura ambiente. A menor temperatura testada de 

1000 °C o caudal de 250 cm 3 min- 1 corresponde lt 1100 cm3 min- 1 ·e 

à maior temperatura de 1200 ºC corresponde a 1260 cm;::, min- 1 • Isto 

significa que, um mesmo caudal à temperatura ambiente pode sofrer 

variações da ordem de 14¾ na gama de 1000 a 1200 -=-e. Ainda que 

seja dif1cil de quantificar este efeito na magnitude das perdas, 

depreende-se, pelo menos, que em virtude de as perdas aumentar-em 

em geral com a velocidade da corrente gasosa, os declives das 

rectas [log <velocidade de perdas) = f < 1/T) l resultariam 

inferiores aos que na realidade se obtiveram. Por outro lado, 

dado que as medidas de perdas em peso podem ser afectadas de 

erros da ordem dos 5%, os valores de E.e~ representados na Fig. 

VIII-9 correspondem, em média, a desvias de ±10 KJ mo1e- 1 • 

As rectas horizontais a traço interrompido na figura 

representam, a partir da linha superior, respectivainente os 
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calores de vaporização do B20'-l' e do NaB02 e a entalpil:I da reacção 

de formação do HB0 2 gasoso, calculados com base nas Tabelas 

termodinâmicas de JANAF (1971). Tendo em conta as indicações 

anteriores poder-se-á concluir que, no geral, as E.,c -t.- se 

encontram distribuídas em torno daqueles valores. Visto que os 

ensaios a partir dos quais se obtiveram as E.,:~ foram efectuados 

com fundidos preenchendo os cadinhos até praticamente metade, é 

provável que, devido ao efeito de blindagem a relação entre as 

velocidades de perda e a temperatura se deva sobretudo ao efeito 

da temperatura·na pressão de vapor do material volatilizado. 

Nestas condições concluir-se-á que: 

. <1> As energias de activação aparente da volatilização dos 

fundidos T, r- e V correspondem aproximadamente ao calor de 

vaporização do NaB02, em qualquer das situações de atmosfera 

estática, convecção forçada em atmosfera seca ou convecção 

forçada em atmosfera húmida. Relativamente à vaporização do 

fundido T (2:3), apesar de a espécie NaB02 ter sido considerada 

maioritária no vapor, tal não deve significar que a resistência 

global ao processo de volatilização seja exclusivamente 

dependente da formação dessa espécie. O maior desvio de E.e -t.-

relativamente ao calor de vaporização de NaB0 2 refere-se à 

composição T-. 

(2) Enquanto que em atmosfera seca a volatilização do 

fundido Z parece ser fundamentalmente determinada pela evaporação 

de NaB02, em at~osfera húmida a formação de HB0 2 poderá ter algum 

significado no processo global. 

(3) A "força motriz" da volatilização do fundido X em 

atmosfera húmida parece ser principalmente determinada pela 

pressão de vapor do HB02, mas em atmosfera seca o processo global 
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parece ser sobretudo controlado pela vaporizaçio do B2 0~. 

A coexistência no vapor das espécies NaB02 e B20::, em 

atmosfera inerte foi detectada por Shulits et al (1979) em 

ensaios de equil1brio realizados no sistema Na:z0-B 2 0,:, a 1100 °c e 

na gama de composições de O a 50% molar de Na20, e está de acordo 

com as sugestões de Heide et al (1956). Segundo estes autores 

NaBO:;.~ e B~ 3 devem ser as principais espécies resultantes da 

vaporização de misturas de H~Bo~+Na 2 CO,:,. 

De um modo geral, as ideias acima expostas conferem com as 

conclusões retiradas da observação da Fig. VIII-2. Convém frisar 

que as sugestões aqui adiantadas relativamente à leitura da Fig. 

VIII~9 representam apenas uma contribuição para a compreensão do 

mecanismo de volatilização dos vários fundidos. Como já 

anteriormente foi referido, nem sempre o comportamento observado 

em ensaios curtos, como os que conduziram à elaboração da Fig. 

VIII-9, pode ser generalizado a um processo longo. Existem 

inúmeros parâmetros cuja influência apenas se torna 

particularmente notória em tratamentos térmicos longos. 
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, 

CAPITULO IX - SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTURO 

Os modelos f1s1cos propostos no presente trabalho para a 

cinética da volatilização em fundidos borato-sôdicos basearam-se 

fundamentalmente na observação de propriedades macroscópicas, 

tais como a composição qu1mica global, 

viscosidade ou a tensão superficial. 

a massa especifica, a 

Provou-se desta,forma a 

falibilidade na aplicação ao sistema Na:zO-B;?0::?1 da maioria dos 

modelos teóricos desenvolvidos para explicar a cinética da 

volatilização nos vidros comuns. Para estes os modelos baseados 

na difusão no fundido verificam, em geral, os resultados obtidos 

experimentalmente. 

Graças às técnicas hoje em dia dispon1vejs os estudos 

laboratoriais sobre volatilização em fundidos com composições 

próximas das comerciais, apesar de baseados em dados fornecidos 

por medidas macroscópicas, são normalmente complementados com 

informações obtidas por análise por microsonda. Esta técnjca, 

ütil no conhecimento dos perfis de concentração dos vários 

componentes no fundido, tem-se revelado bastante eficiente nos 

sistemas comerciais. Tal deve-se não só ao facto de as 

viscosidades destes fundidos serem relativamente elevadas, 

permitindo um "congelamento" adequado dos perfis de concentração 

estabelecidos a temperaturas elevadas, mas prende-se igualmente 

com a existência de elementos de elevados pesos atómicos. 

No sistema Na:z()-B:z() 3 nenhuma das condições anteriores se 

verifica. 

inicrosonda, 

Ainda que fosse viável o recurso à análise por 

a dificuldade adicional reside na escolha de um 

fluido de arrefecimento eficiente. A possibilidade de reacção das 

composições barato-sódicas com a água, particularmente as de 
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maior conteúdo em B::;e()::?r, dificulta também a utilizaç8o das 

técnicas usuais de polimento de amostras ao ar. Ainda que as 

questões anteriores fossem pass1vejs de resoluç5o, a dificuldade 

em destacar dos,cadinhos de platina as amostras de composição 

mais rica em s~o~ e a necessidade de se efectuarem cortes 

verticais nas mesmas para a microanãlise tornaria o método 

excessivamente dispendioso. 

Quanto à confirmação da hipótese de ocorrência de correntes 

de convecção no fundido pensa-se que, sendo dificil obter 

amostras ã temperatura ambiente representativas do comportamento 

a temperaturas elevadas, a solução viável seria a observação "in 

loco" e "in temporae" dos fundidos. 

A utilização de cadinhos de platina nos ensaios de 

volatilização com fundidos borato-sódicos parece levantar algumas 

questões relacionadas com a probabilidade de ocorrência de 

reacções desta com o fundido em atmosfera redutora, situaç8'.o jA 

detectada por alguns investigadores <Ostvold e Kleppa, 1970) e 

aparentemente sem alternativa. Esta suposição poderia ser testada 

com o recurso a cadinhos de materiais diferentes, tais como ligas 

de metais nobres, tungsténio ou mesmo aço inoxidável. 

A identificação das espécies gasosas presentes sobre os 

fundidos em condições de não equilíbrio seria igualmente 

desejá.vel par-a uma melhor compreensão da cinética da 

volatilização. Contudo, conforme já referido, a concepção prática 

de um sistema experiment_al eficaz não foi conseguida até à data. 
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Cap, IX 

O interesse no estudo do sistema Na:z()-B:z()~ reside no facto 

de o mesmo entrar na constituição dos vidros de borosilicato de 

sõdio, de larga aplicação laboratorial, farmacêutica e doméstica. 

Muitas das limitações evidenciadas nos ensaios de volatilizaçSo 

efectuados com o sistema binârio poderão nao verificar-se nas 

composições de borosilicato de sódio. Em continuaçao deste 

trabalho propõe-se: 

(1) Seleccionar composições Na20-B 20~ próximas das que sao 

encontradas nos vidros t1picos de borosilicato de sõdio. 

<2> Simular laboratorialmente as condições atmosféricas 

reais num forno industrial para fusão de vidros de borosilicato 

de sõtiio, nomeadamente o conteúdo em 0 2 e H::;.O. 

<3> Efectuar ensaios de volatilização com fundidos de 

borosilicato de sõdio contendo Na:z() e B:z()~ na proporçao em que 

foram incluidos no ponto (1) e nas condições atmosféricas 

experimentadas em (2), tendo em vista a comparação dos resultados 

obtidos com os referentes ao sistema binãrio. 
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A<l> 
1\ 

APENDICES 

Resultados experimentais 

Nesta secção são apresentados os resultados experimentais 

cuja importância se considerou relevante. Não são referidos os 

valores que, embora ilustrados de forma gráfica ao longo da 

exposição, resultaram de tratamento posterior dos dados obtidos 

experimentalmente. 

A<l> Compoeiç!o 1Na~:1B2º_3 (Cap. VI.1> 

Relação <experimental e calculada) entre as perdas em peso de fundido 1:1 
<em mg cm- 2 ) e o tempo, em atmosfera estática e sob diferentes condições de 
convecção forçada na atmosfera <Figs. VI.1-1, 4, 6, 7 e 9). 

T = 1100 CC 
Altura de fundido =·0,52 cm 

Caudais de N2 seco 
' Ata. estática :---------------------------------------------------------------------------' 

t (hl 100 ec Min-1 ' 250 CC ■ in-1 ' 500 CC ain-1 ' 900 CC ■ in-1 ' 1 1 

:------------------:------------------:------------------:------------------:------------------
' Exp. Cale. ' Exp. Cale. ' Exp. Cale. ' Exp. Cal e. ' Exp. Cale. ' ' 1 1 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 26,3 21, t 
2 u '2,4 60,3 60,5 66,8 67,4 7!),9 70,0 79,4 81, O 
5 160, 1 164,3 
6 160,6 165,0 166,9 182,7 191,6 21:3,2 

7,5 222,0 221, 8 
8 159,9 162,0 254,3 250,4 
9 297 .•,qq ·j 

L.- ~·' .. 

9,5 ·ni "i 
&., .. , .. 291, 2 

10 240,7 257,4 289,6 283,6 
12 243, 7 2:37,6 
13 376,6 382,1 
14 -:,-1-:, 

·•'LL 342,7 367 376,3 408, 1 A29,3 
17 447,1 442, 1 
18 389,4 423,4 499,3 50:3,9 51711 .525,9 
20 372,8 382,5 
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T = 1100 CC 
Altura de fundido= 0,26 cm ACl) 

Atm. estat1ca :250 cc/min N2 seco 
t <h> :------------------:------------------

Exp. Cale. Exp Cale. 
-----------------------------------------------

1 18,1 17,3 22,1 21,1 
2 34,6 34,6 42,6 42,1 
4 60,8 68,9 
5 
8 170,8 163,7 
9 140,9 153,8 

12 284,9 241,8 
13 203,4 220,9 
15 334,6 299, 1 
17 263,1 287,3 

Relação entre as perdas em peso de fundido 1:1 <em mg cm- 2 > e o tempo a 
diferentes temperaturas <Fig. VI.1-16>. 

Atmosfera estática 
Altura de fundido= 0,52 cm 

t <h> T = 1000 oC T = 1100 oC 

1 3,2 26,3 
2 44,0 
3 15,9 
8 159,9 

12 36,9 243,7 
20 59,7 372,8 

Perdas em peso de fundido 1:1 <em mg cm- 2 ) na 1~ hora de volatilizaç!o a 
diferentes temperaturas e sob diferentes condições atmosféricas <Fig. 
VI.1-17 e 19>. 

Altura de fundido= 0,26 cm 

T <oC> 

998 
1002 
1050 
1100 
1101 
1150 
1184 
1189 
1200 

250 CC min-1 de N2 
Atm. est. ------------------------------------

pH2O = 0atm 

3,89 
8,76 
18,1 

7,28 
45,4 

98,8 
88,1 

pH2O=3,13xl0-2atm 

3,83 

24,1 

84,0 
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A<2> 

A<2) Composiça'.o 1Na 2 0:4B 2 Q,?i <Cap. Vl.2) 

Relação entre as perdas em peso de fundido 1:4 (em mg cm- 2 ) e o tempo, sob 
diferentes condições de humidade atmosférica <Fig. VI.2-1>. 

T = 1100 cc 
Caudal de N2 = 500 cm3 min- 1 

Altura àe fundido= 0,26 cm 

p H2O <atm> 
t<h) :---------------------------------------------------

"O" 6,37x10-2 1,l0xl0-1 1,70x10-1 

2 3,43 16,4 21, 7 30,3 
4 5,52 
5 56,6 
6 39,4 94,3 
á 12,7 97,9 
9 69,7 

10 165,7 
11 87,6 
12 19,6 142,6 
13 196,5 
15 109,4 177,0 

15,5 26,96 
18 126,7 262,3 
20 137,8 229,1 

-------------------------------------------------------------

Relação entre as perdas em peso de fundido 1:4 <em mg cm- 2 ) e a pressão 
parcial de vapor de ãgua <Fig. VI.2-2>. 

T = 1100 CC 
tempo= 2 horas 
Caudal de N2 = 500 cm 3 min- 1 

Altura de fundido= 0,26 cm 

pH2O 
(atm> 

"O" 
3,13x10-2 
4,0lxl0-2 
6,54x10-2 
1,02x10-1 
1, 71x10-1 
2,58x10-1 

Perdas em 2 h 
<vel. perdas) 

3,43 
11,2 

14,03 
16,4 

21,69 
30,3 
40,8 
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A(2) 

Relação entre as perdas em peso de fundido 1:4 <em mg cm-z> e a altura de 
parede livre acima da superfície do fundido, hp1, sob diferentes condições 
atmosféricas <Figs. VI.2-3 e 9). 

(1) Correntes de N2 saturadas a pH:z() = 3,13xlo-z atm 

T = 1100 cc 
tempo= 2 horas 

, -----------------------
hpl Perdas em 2 h 

<cm> <~vel. perdas) 

Caudal de N2=250 cc/min 

0,08 10,6 
0,29 8,76 
0,53 4,63 

Caudal de N2=500 cc/min 

0,07 
O, 11 
0,30 
0,52 

13,4 
17,2 
13,7 
6,77 

(2) Correntes de H2 seco 

T = 1100 cç 
tempo= 2 horas 

hpl 
(cm) 

Perdas em 2 h 
c~vel. perdas) 

Caudal de N2=250 cc/min 

0,04 3,53 
0,11 3,08 
0,24 2,79 
0,30 2,43 
0,52 1,54 

Caudal de N2=500 cc/min 

0,09 5,07 
0,38 3,43 
0,52 2,19 

Caudal de N2=900 cc/min 

0,04 6,72 
O, 11 5, 77 
0,30 4,53 
0,52 2,54 

Caudal de N2=1500 cc/min 

0,05 7,16 
0,12 6,62 
0,29 5,37 
0,50 3,48 
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A<2> 

Velocidades médias de perda de fundido 1:4 a várias temperaturas, em 
atmosferas de B2 seco e húmido <Fig. VI.2-4>. 

Caudal de N2 = 250 cm~ min- 1 

Altura de fundido= 0,26 cm 

pH2O = O atm pH2O = 3,13x10-2 atm 
T <oC> :--------------------------------:--------------------------------

: Perdas em 6 h 
<mg cm-2) 

Veloc. de perda : Perdas em 6 h 
<mg cm-2 h-1> <mg cm-2) 

Veloc. de perda 
< mg cm-2 h-1> 

1051 16,9 2,82 
1053 2,24 0,373 
1099 25,9 4,32 
1100 6,12 1,02 
1121 11,9 1,98 
1122 33,1 5,52 
1143 45,7 7,62 
1145 16,5 2,75 

Relação entre as perdas em peso de fundido 1:4 (em mg cm- 2 > e o tempo, sob 
diferentes condições de convecç!o forçada em atmosfera de N2 seco <Figs. 
VI.2-5, 6, 7 e 8> 

T = 1100 °C 
Altura de fundido= 0,52 cm 

Caudais de N2 seco 
t <h> :--------------------------------------------------------

1 
2 
4 
5 
6 
8 

10 
14 
15 
20 

: 250 cc min-1 500 cc min-1 900 cc min-1 1500 cc min-1 

3,08 

13,4 

23,5 
32,1 

4,95 
9,55 

17,9 

34,5 

45,2 

3,48 
5,77 6,62 

14,6 15,0 
17,2 

27,7 28,6 
41, 2 

42,0 
54,9 

------------------------------------------------------------------
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A(2)/A(3) 
T = 1100 °C 
Altura de fundido= 0,26 cm 

Caudais de H2 seco 
t <h) :----------------------------

: 250 cc min-1 500 cc min-1 

1 1,94 
2 2,15 <a> 3,43 
4 4,48 5,52 
6 6, 12 
8 12,7 

10 9,45 
12 19,6. 
15 12,4 

15,5 27,0 
18 15 
36 35,0 
63 60,9 

<a> Valor obtido por interpolação na Fig. VI.2-9). 

Relação entre as pe_rdas em peso de fundido 2: 3 (em mg cm- 2 > e o tempo em 
diferentes situações atmosféricas <Figs. VI.3-1, 3, 4 e 5). 

T = 1100 cç 
Altura de fundido= 0,26 cm 

t <h> 

1 
1,17 

2 
4 
6 
7 
9 

10 
12 
13 
16 
17 
18 
20 
30 

Atm. estática 

12,8 
17,5 
25 

66,4 
100,6 

139,6 

178,8 
181,1 

214,3 

Atm. est. estanque 250 cc/min de N2 

14,7 <a> 

28,4 
57,8 41, 8 

76,5 
117,6 

118,8 
138,7 

149,9 

162,9 
199,2 

179,8 310 

<a> Valor obtido por interpolação na Fig. Vl.3-18). 
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T = 1100 CC 
Altura de fundido= 0,52 cm AC3) 

t <h> Atm. estática 500 cc/m1n de N2 

2 40,5 <a> 50,4 
4 90,1 
6 150,4 120,6 
9 192,0 

10 225,4 
12,5 250,7 

14 284,1 
15 272,2 
16 282,2 
20 419,2 

(a) Valor obtido por interpolação na Fig. VI.3-2>. 

Evolução da composição do material evaporado a partir do fundido 2:3 com o 
tempo, em diferentes situações atmosféricas <Figs. VI.3-6 e 8). 

T = 1100 CC 
Altura de fundido= 0,26 cm <~lg de material inicial) 
Composição inicial do fundido= 36,7% em peso de Ha;z() 

·Residuo 

(5,92xl0- 3 moles de Na~ e 
9,09x10- 3 moles de B~~> 

Perdas de Na2O: Perdas de B2O3 : Na2O/B2O3 
t <h> 

Perdas 
: totais 

(mg) 
: (% em peso :---------:---------:---------:---------: 

de Na2O> moles : mg cm-2 : moles : mg cm-2 : <Rv molar) 

Atmosfera estática 

1 25,7 37,2 8x10-5 2,47 3x10-4 10,4 0,27 
6 202,2 37,3 1,12x10-3 34,5 1,91x10-3 66,2 0,59 

12 312<a> 36,7 1,85x10-3 57,1 2,83x10-3 98,1 0,65 
18 364 35,5 2,28x10-3 70,3 3,20x10-3 110, 9 0,71 
30 430,9 33,8 2,82x10-3 87,0 3,68x10-3 127,5 0,77 

------------------------------------------------------------------------------------~ 
Atmosfera estática estanque 

6 
12 
18 
30 

165<a> 
268<a> 

327 
361,3 

36,9 
35,9 
33,4 
30,4 

Caudal de N2 = 250 CC min-1 

6 126<a> 35,8 
12 238,8 34,7 
18 366<a> 33,2 
30 623,6 27,0 

9,5x10-4 
l,68x10-3 
2,29x10-3 
2,79x10-3 

8,7x10-4 
1,66x10-3 
2,52x10-3 
4,28x10-3 

29,3 
51, 8 
70,6 
86,0 

26,8 
51, 2 
77,7 
132,0 

1,52x10-3 
2,36xl0-3 
2,66x10-3 
2,7x10-3 

l,03x10-3 
1,95x10-3 
3,00xl0-3 
5, 16x10-3 

52,7 
81, 8 
92,2 
93,5 

35,7 
67,6 
103,9 
178,8 

0,63 
0,71 
0,86 

(1,03) 

0,84 
0,85 
0,84 
0,83 

------------------------------------------------------------------------------------· 
<a> Valores obtidos por interpolação na Fig. VI.3-5). 281 



AC3) 

Relação entre as perdas em peso de fundido 2:3 <em mg cm- 2
) e a press5o 

parcial de vapor de Agua <Fig. VI.3-12>. 

T = 1100 °C 
tempo= 2 horas 
Caudal de B2 = 500 cm~ m1n- 1 

Altura de fundido= 0,26 cm 

pH2O 
<atm) 

~o 

6,9x10-2 

1,16x10-1 

1,'83x10-1 

perdas em 2 h 
C-vel. perdas> 

31, 9 

40 
43,6 
41, 5 

45 
41,1 

38,9 
39,2 

Relação entre as perdas em peso de fundido 2:3 <em mg cm- 2 > e o tempo, sob 
diferentes condições de humidade atmosférica <Fig. VI.3-11). 

T = 1100 °C 
Caudal de H2 = 250 cm 3 m1n- 1 

Altura de fundido= 0,26 cm 

pH2O (atm> 
t <h> :----------------------------

5,55x10-2 1,67x10-1 

1 16,4 
2 32,3 
5 80,7 
6 93,4 
8 113,6 
9 132,2 
10 155,0 
12 154,6 
15 185,8 
16 200,3 
18 214,5 
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A<3> 

Relação entre as perdas em peso de fundido 2:3 <em mg cm-~> e a altura de 
parede livre acima da superftcie do fundido, h~,1, sob diferentes condições 
atmosféricas <Figa. VI.3-2 e 14>. 

T = 1100 °C 
tempo= 2 horas 

hpl perdas em 2 h 
<cm> c~vel. perdas> 

Atmosfera estâtica 

0,05 43,4 
0,18 37,3 
0,3 29,2 

0,41 23,5 
0,48 19,8 

Caudal de N2=100 cc/min 

0,02 45,8 
0,21 36,4 
0,52 17,8 

Caudal de N2=250 cc/min 

0,12 44,9 
O, 12 46, 1 
0,28 34,9 
0,38 28,4 
0,53 18,6 

Caudal de N2=500 cc/min 

O, 12 50, 4 
0,30 38,0 
0,31 38,6 
o, 38 31, 9 
0,53 21,1 
o, 53 21, 8 

-----------------------
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A(3) 

Relação entre as perdas em peso de fundido 2:3 <em mg cm-~> e o tempo, sob 
uma corrente de 0 2 <Fig. VI.3-13>. 

T = 1100 CC 
Caudal de 0 2 = 250 cm 3 min- 1 

Altura de fundido= 0,26 cm 

t<h> Perdas em peso 

2 35,9 
6 108,8 

8,5 141 
10 164,5 
11 180,5 
11 186,8 
14 205,7 
16 215,5 

Perdas em peso de fundido 2:3 (em mg cm- 2 > na 1~ hora de volatilizaç3o a 
diferentes temperaturas e sob diferentes condições atmosféricas <Fig. 
VI. 3-18). 

Altura de fundido= 0,26 cm 

T <oC> Atm. est. 

1007 1,89 
1062 
1063 
1097 
1100 
1102 13,4 
1138 
1139 27' 1 
1186 59,5 
1189 

250 CC min-1 de N2 
:------------------------------------

pH2O = O atm pH2O=3, 13x10-2 atm 

6,57 

13,3 

28,9 

67,2 

7,96 

16,9 

71, 3 
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A<4> 

A<4> Compoei9~0 lNa:zQ:1,1B2º_~ <Cap. VIl.1) 

Relação entre as perdas em peso de fundido 1:1, 1 <em mg cm- 2 ) e o tempo, em 
atmosfera estática e sob um caudal de 250 cm 3 min- 1 de N2 seco <Figs. 
VII.1-1 e 2> 

T = 1100 e<; 
Altura de fundido= 0,26 cm 

250 CC min-1 de N2 
T (oC) Atm. estat1ca :------------------------------------

pH2O = O atm pH2O=3, 13x10-2 atm 

1000 1,89 
1002 3,43 
1005 4,68 
1099 24,1 
1104 18,3 24,5 
1187 87,6 95,7 
1190 87,8 
1196 93,1 

<a> Valor obtido por interpolação na Fig. VII.1-3). 

T = 1100 e<; 
Atmosfera estática 
Altura de fundido= 0,52 cm 

t <h> 

1 
2 
5 

10 
16 

Perdas em peso 

. 25,8 
68,8 

185,3 
339,9 
476,1 
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A<4)/A(5) 

Perdas em 
diferentes 
VII.1-3>. 

peso de fundido 1:1,1 <em mg cm- 2 ) na 1ª hora de volatilização a 
temperaturas e sob diferentes condições atmosféricas <Fig. 

Altura de fundido= 0,26 cm 

t <h> Atm. estática 250 cc/min de K2 

1 17<a> 21,2<a> 
2 51,9 43,0 
3 62,2 
4 119, 3 81, 5 
6 182,6 137,8 
8 192,8 
9 269,0 223,8 

11 242,9 
12 267,5 
13 361,9 
15 364,4 
16 416,4 
20 484,5 

---~ ------------------------------------------

A(5) Composiç!o 1Na:.z():3B:zQ3 (Cap. VII.2) 

Relação entre as perdas em peso de fundido 1:3 <em mg cm- 2
) e o tempo, sob 

diferentes condições de convecçao forçada em atmosfera de N2 seco <Fig. 
VII.2-1>. 

T = 1100 "'C 
Altura de fundido= 0,52 cm 

Caudais de 12 seco 
t <h> :--------------------------------

250 cc min-1 900 cc min-1 

1 4,82 
2 9·,55 10,1 
4 18,7 22,5 
8 30,5 
9 44,3 

12 50,1 
15 74,3 
17 69,6 
20 86,2 
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A(5)/A(õ> 

Velocidades médias de perda de fundido 1:3 a várias temperaturas, em 
atmosferas de N2 seco e húmido <Fig. Vll.2-2). 

Caudal de N2 = 250 cm~ min- 1 

Altura de fundido= 0,26 cm 

pH2O = O atm pH2O = 3,13x10-2 atm 
T <oC> :--------------------------------:--------------------------------

: Perdas em 6 h 
<mg cm-2> 

Veloc. de· perda : Perdas em 6 h 
<mg cm-2 h-1 > <mg cm-2) 

Veloc. de perda 
<mg cm-2 b-1 > 

1052 3,98 0,66 11,2 1,87 
1102 9,2 1,53 19,4 3,23 
1124 32,2 5,37 
1147 44,8 7,47 
1150 20,4 3,4 

A<6> Resultados comparativos <Cap. VIII) 

Perdas em peso <en mg cm- 2 ) na 1~ hora de volatilizaçao a partir de 
fundidos com diferentes composições iniciais <Figs. Vlll-3 e 6). 

Altura de fundido= 0,26 cm 

Comp. inicial 
<l em peso 
de Na20> 

18,1 <X> 
22,6 (2) · 
36,7 <T> 

42,0 <TJJ> 
44,1 (T') 

47,6 <V> 

Atm. estática 250 cc/min N2 seco 
:------------------------:------------------------
: T =1100 oC T =1200 oC : T =1100 oC T =1200 oC 

1,94 7,23 
3,08 13,4 

12,8 75,1 14,2 82,0 
37,9 135,6 26,9 119, 7 
17,0 109,6 21, 2 101,7 
18,1 88,1 22,1 112, 2 
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