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CARACTERIZAÇÃO DE VIDROS NIOBOFOSFATOS PARA APLICAÇÃO EM 
SELAGEM EM CÉLULA A COMBUSTÍVEL DE OXIDO SÓLIDO 

 

ADEMILSON ROGÉRIO 

 

RESUMO 

Células a combustível de óxido sólido são sistemas capazes de gerar 

energia elétrica por meio da oxidação de moléculas hidrogenadas. Normalmente 

os sistemas planares e tubulares, são compostos por quatro constituintes bem 

definidos: cátodo, ânodo, eletrólito e selante. Este último componente é o foco do 

presente estudo, sendo que suas principais características são estabilidade 

química na temperatura de operação da célula, isolamento elétrico e coeficiente de 

expansão térmica compatível com os outros constituintes, além da viscosidade 

elevada e resistência química em atmosferas oxidantes e redutoras. Devido à 

geometria planar e de multicamadas da célula se optou por usar como selante 

vidros niobofosfatos. A selagem foi realizada a partir de dispersão de pó de vidro 

em álcool etílico, gerando uma solução viscosa que foi aplicada sobre o substrato.  

Posteriormente realizou se um tratamento térmico para a consolidação do 

selamento. 

Os vidros estudados foram denominados de Nb30, Nb37, Nb40 e Nb44, de 

acordo com o teor nominal de óxido de nióbio utilizado na composição. 

O objetivo desse trabalho foi caracterizar, a partir de precursores os 

selantes a base de vidros niobofosfatos para aplicar em células a combustível de 

óxido sólido do tipo planar.  

Foram feitos caracterizações dos pós dos vidros e de pastilhas cristalizadas 

para determinar os coeficientes de expansão térmica (CET), resistividade elétrica, 

difração de raio X e microscopia eletrônica de varredura (MEV), além de, 

caracterizar visualmente sua adesividade, molhabilidade, resistência mecânica em 

substratos de alumina e em conjunto com os componentes das SOFC, sendo 

também testados os selantes em operação nas unidades previamente formadas de 

SOFC (ciclos térmicos). 

 

Palavras Chave: Célula a combustível de óxido sólido (SOFC), Selagem, Vidros 

Niobofosfato. 



 
CHARACTERIZATION OF NIOBOPHOSPHATE GLASSES FOR SOLID 

OXIDE FUEL CELL (SOFC) SEALING 
 

ADEMILSON ROGÉRIO 

 

ABSTRACT 

 

Solid oxide fuel cells (SOFC) are devices which generate d.c. power by 

the oxidation of hydrogen molecules. These devices can have a multilayer 

plane design containing a cathode, an anode, a solid electrolyte, and a sealing 

material.  

The sealing, which is the subject of this study, has to be chemically 

stable at relatively SOFC operational condition in oxi-redox atmospheres, 

electrical insulator, with a thermal expansion coefficient matching other 

components, and, in of glass, the viscosity must be relatively high. 

 The aim of the present work is to characterize niobophosphate glasses 

which will be used as sealant precursors of Solid Oxide Fuel Cell with a plane 

design. 

Niobophosphate glasses, named Nb30, Nb37, Nb40, and Nb44 according to 

the niobium content, were investigated for this purpose. The sealing was 

performed by mixing glass powder with ethanol which was applied over the 

substrate. Later, a heat treatment was performed to consolidate the sealing.   

Glass powder and devitrified glass pellets were characterized by different 

techniques. The thermal expansion coefficient, electrical resistivity, and the X-

rays diffraction pattern were determined for these materials. Scanning electron 

microscopy was also used to visualize the sealing/ substrate interface, and to 

evaluate the adhesiveness, wetability, apparent mechanical resistance in 

alumina substrates and in other SOFC components. The sealants were tested 

in SOFC, and also submitted to simulating thermal cycles.  

 

Key words: Solid oxide fuel Cells (SOFC), Sealing, niobophosphate glasses. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aquecimento do planeta é um dos maiores desafios para a 

humanidade. O fenômeno é resultado da emissão de gases poluentes na 

atmosfera da Terra, os quais aumentam a absorção do calor solar. Nas 

próximas décadas, o clima poderá mudar, afetando a produção de alimentos e 

a geração de energia, alterando os regimes de chuvas e ameaçando as 

cidades litorâneas com a elevação do nível dos mares. A intensidade e a 

velocidades das transformações climáticas depende do teor de emissões de 

gases poluentes (CO2) lançados na atmosfera atrelado ao uso e a produção de 

derivados do petróleo.  

A produção do petróleo aumentou significativamente desde a sua 

descoberta tendo um pico de utilização no ano 2000. A crise do petróleo, esta 

sendo prevista a mais de 40 anos, onde o esgotamento das reservas de 

petróleo elevará os preços dos produtos e derivados substancialmente, 

gerando tensões entre os países consumidores e produtores. Alguns países 

como o Brasil vem investindo em novas formas de extração do petróleo. O pré-

sal já é discutido como uma saída para a crise, mas alguns especialistas 

acreditam que o preço do produto se elevará devido ao custo de 

desenvolvimento de novas tecnologias para sua obtenção. O “peak oil” é a 

curva de “hubbert” que descreve o preço do petróleo em função da sua 

ascendência (barata) e quando a curva é descendente (escasso e caro). A 

produção do petróleo cai enquanto os custos sobem devido ao amento da 

procura que foi gerada em função do aumento da população mundial. Esta 

crise vem sendo discutida pelos grandes lideres mundiais, sendo investigadas 

novas fontes energéticas para substituição do petróleo[01]. O esforço global 

para enfrentar esse dilema e reduzir seus impactos ambientais vai depender do 

que for realizado agora em busca de formas menos poluidoras para continuar 

produzindo riquezas e conforto. Alguns especialistas acreditam que a solução 

para essa crise esteja no uso da energia do hidrogênio devido a sua grande 

densidade energética. 

O hidrogênio é um dos elementos mais abundantes do universo 

compondo até 75% da sua massa. Inodoro, incolor e insípido em condições 



normais de temperatura e pressão é produzido industrialmente a partir de 

hidrocarbonetos presente no gás natural, tais como metano, sendo utilizado no 

local para produção de amoníaco empregados em fertilizantes, podendo 

também ser obtidos através da eletrólise da água, porém este método não é 

muito utilizado devido ao dispendioso custo. Pode ser armazenado em forma 

líquida ou em cilindros de alta pressão. Sua queima não produz emissões 

danosas ao ambiente produzindo apenas calor e água como resíduos. Se 

utilizado o ar pode ser produzido resíduos como os óxidos de nitrogênio (NOX), 

mas em menor quantidade comparada aos combustíveis fósseis. Entre as 

desvantagens de se usar o hidrogênio estão o fato de sua tecnologia ser 

dispendiosa, não ser encontrado isolado na natureza, pois geralmente estão 

associados a hidrocarbonetos, petróleo e seus derivados, além de seus 

aspectos de segurança relacionados à pressão dos reservatórios de 

hidrogênio. 

As células a combustíveis comerciais que utilizam hidrogênio como 

combustível estão sendo introduzidas no mercado, que com suas diferentes 

capacidades de produção elétrica tem um rendimento em função de cada tipo 

de célula. As células mais comuns são classificadas em função do tipo de 

eletrólito utilizado como expostos na (TAB. 1). 

 

Tabela I: Diferentes tipos de células a combustível, sua observações, eletrólito 
e temperatura típica de operação [02]. 

Tipo de célula, Eletrólito Temperatura de 
operação (°C) 

Polimérica, PMFC Polímero, Náfion 100 

Alcalina, AFC Sol. Aq. KOH 100 

Fosfórica, PAFC H3PO4 200 

Carbonato Fundido, MCFC KLiCO3 650 

Óxido Sólido, SOFC Zr(Y)O2 850 - 1000 

 

Estes sistemas eletroquímicos basicamente transformam energia 

química em energia elétrica por meio do processo de óxido-redução, onde o 



combustível (hidrogênio) é oxidado no anodo e o oxigênio, geralmente do ar, é 

reduzido no catodo, sendo a água, o único subproduto da queima dos dois 

combustíveis, ou seja, não há produção de poluentes, além de outras 

vantagens tecnológicas como a ausência de ruídos sonoros [03, 04]. Por esses 

motivos, acredita-se que este dispositivo de produção de energia seja o mais 

indicado para atender o clamor da sociedade em relação ao aquecimento 

global.  Evidentemente todos os sistemas de geração de energia apresentam 

vantagens e desvantagens. O desenvolvimento das células a combustível tem 

alcançado cada vez mais eficiência, aumentando o aproveitamento das 

energias renováveis com uma progressiva redução da eliminação de CO2 

quando utilizado combustível fóssil. 

A maioria das células a combustível de óxido sólido (acrônimo em inglês 

SOFC) opera entre 650 a 1000 °C [02] e tem a vantagem de utilizarem 

hidrocarbonetos e também hidrogênio, sem a necessidade de uma reforma 

interna. A alta temperatura de operação favorece a cinética das reações, além 

de permitir o uso da energia térmica gerada apresentando um rendimento 

teórico de 85% (geração de energia elétrica e térmica) em aplicações 

estacionárias residenciais ou industriais com co-geração [02-05]. Um dos 

componentes da SOFC que merece atenção é o selante, que nas células 

planares sua aplicação é fundamental e tem diversos requisitos como vida útil 

de 5000 a 40000 horas, operando em temperaturas na faixa de 600 a 1000°C, 

isolamento elétrico, estabilidade física e química e coeficientes de expansão 

térmica compatíveis com os demais componentes da célula, além de vedar as 

células unitárias, facilitando a divisão dos gases combustíveis e comburentes. 

Os selantes devem ser química e fisicamente estáveis nas condições de 

operação. Algumas aplicações são utilizadas em modos estacionários, outras 

não. Para aplicações em veículos, o selante deve ser resistente a choques 

mecânicos, robustos e resistentes a termo ciclos, devido às vibrações geradas 

pelo movimento e quimicamente resistentes, pois o selante estará exposto a 

atmosferas oxidantes e redutoras e isso pode levá-lo a rápida deterioração [06].  

A vantagem de se trabalhar com vidros que atuam como selante baseia-

se no fato de se poder utilizar uma ampla faixa de composições permitindo 

assim alcançar as propriedades almejadas para aplicação direta. Critérios 



importantes para a seleção de um selante de vidro são: as temperaturas de 

transição vítrea (Tg) e os coeficientes de expansão térmica. A temperatura de 

transição vítrea é importante porque o vidro deve fluir de tal forma que favoreça 

uma selagem adequada, ou seja, molhe a superfície irregular do eletrólito, e 

mantenha ao mesmo tempo, a rigidez suficiente para sustentar a integridade 

mecânica do sistema vidro/eletrólito após a cristalização [07]. A Tg deve estar 

abaixo da temperatura de operação da célula quando o selante estiver no 

estado vítreo. No entanto, quando o selante é um vidro devitrificado, esta 

temperatura é irrelevante, pois não existem fases amorfas.  Já, o CET do vidro 

deve combinar com cada uma das camadas da SOFC reduzindo as tensões e 

vazamentos ocasionados por trincas que surgem na interface selante/eletrólito. 

Vários materiais vítreos têm sido investigados como potenciais candidatos para 

promoverem a selagem hermética em células combustíveis (SOFC) na faixa de 

temperatura de 600 – 1000 ºC [08]. Estas aplicações requerem principalmente 

propriedades específicas, tais como baixa condutividade elétrica, expansão 

térmica compatível com o eletrólito sólido ou condutor elétrico, e capacidade 

hermética a temperaturas elevadas. 

Neste trabalho será investigado o uso de vidros niobofosfatos como 

selantes de componentes de células combustíveis de óxido sólido. 

 

 



2 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é caracterizar vidros fosfatos contendo nióbio 

aplicados em selagens do tipo vidro/cerâmica, identificar possíveis fases 

cristalinas que possam influenciar a adesão e selagem hermética das uniões 

vidro/ceratos e vidro/alumina, e a relação entre composição e coeficiente de 

expansão térmica dos vidros fosfato para atuarem como selantes em células á 

combustível de óxido sólido (SOFC) do tipo planar. 

 

 



3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Vidros 

Existem vidros naturais formados por alguns tipos de rochas que após a 

fusão em elevadas temperaturas, se resfriaram rapidamente. Tais situações 

para formação de vidro só ocorrem em erupções vulcânicas e choques de 

meteoros com a crosta terrestre e são denominados de obsidianas e “tektites” 

respectivamente [09]. Na idade da pedra os vidros naturais eram utilizados 

como ferramentas de corte para defesa e uso doméstico. Quando as tribos 

deixaram de ser nômades e se dedicaram ao pastoreio e ao cultivo da terra, as 

obsidianas passaram a ser um material do cotidiano, chegando a ser 

importante objeto de comércio durante a idade do bronze [09]. 

 Relatos da fabricação acidental de vidros constam de 7000 anos a.C, 

que segundo relatos do historiador Plínio, os fenícios, ao desembarcarem na 

costa da Síria, improvisaram fogões utilizando blocos de salitre sobre a areia. 

Depois de algum tempo notaram que escorria do fogo uma substância líquida e 

brilhante que se solidificava rapidamente. Segundo Shelby et al. [10], a 

obtenção do vidro só foi possível devido a redução do ponto de fusão dos 

constituintes precursores, de tal forma que o vidro bruto, de baixa qualidade, 

poderia ser formado.  A combinação de sal marinho (NaCl), e talvez ossos e 

conchas (CaO), presentes nos pedaços de madeira utilizado para fazer fogo 

sobre a areia (SiO2), geraria tais condições necessárias. 

 Tentativas para a descrição de vidros foram feitas por diversos autores 

varias definições foram propostas ao longo da historia, começando com 

Michael Faraday em 1830, Lebedev em 1921, Zachariasen em 1932 [11], e a 

mais recente na literatura científica, Elliott em 1990 [12], Zarzycki em 1991, 

Doremus em 1994, Varshneya em 1994 [13] e finalmente Shelby em 1997 que 

acumulou todas as informações em uma única definição [10]: 

 



“Vidro é um sólido amorfo com ausência completa de ordem a 
longo alcance e periodicidade, exibindo uma região de transição 
vítrea. Qualquer material, inorgânico, orgânico ou metal, formado 
por qualquer técnica, que exibe um fenômeno de transição vítrea 
é um vidro.”(SHELBY, 1997).  

 

Os vidros tem muitas propriedades parecidas com as dos cristais, é 

sólido, não muda de forma, tem igual composição e tem uma relação direta 

entre o estado vítreo, estado sólido e o estado líquido. A passagem por esses 

três estados ocorre junto com as transformações termodinâmicas internas. A 

FIG. 1 mostra a variação do volume especifico em função da temperatura e 

taxa de resfriamento.  

 

Figura 1: Mudança do volume específico durante a variação da 
temperatura[11,14]. 

 

 Ao resfriarmos uma massa fundida, há uma contração do ponto A ao B, 

que esta relacionada a redução da energia cinética dos átomos. A partir do 

ponto B, o material se solidifica (ponto C), ocorrendo uma substancial redução 

do volume especifico em conseqüência da reestruturação dos átomos 



assumindo posição de equilíbrio correspondente a estruturas cristalinas. Ao 

longo de CD ocorre apenas uma acomodação interna em função do 

resfriamento correspondente a retração de um sólido cristalino. 

 Dependendo da taxa de resfriamento (rápida), a curva de resfriamento 

pode tomar caminhos diferentes, não possibilitando a cristalização na 

temperatura. A retração dependerá somente da agitação térmica, ponto E. 

Como a redução da temperatura foi rápida, não haverá acomodações dos 

átomos em forma de redes periódicas cristalinas. Numa determinada 

temperatura denominada de “temperatura fictícia”, o material pode ser 

considerado um sólido com as posições dos átomos congelados nas mesmas 

posições do liquido. A determinação desta temperatura experimental e muito 

difícil. No ponto E, região conhecida como temperatura de transição vítrea, Tg, 

o material pode relaxar quando aquecido. Se a temperatura é mantida 

constante, um pouco abaixo de Tg, o volume continuará diminuindo lentamente, 

seguindo o mesmo fenômeno de contração linear dos sólidos. A temperatura 

de transição vítrea esta nesta faixa de temperatura. Abaixo dele o 

comportamento do material é de um sólido amorfo e é o vidro que 

conhecemos. 

 

3.2 Vidros Fosfatos 

P2O5 é um clássico formador de vidros óxidos previsto pela teoria de 

Zachariasen [11]. Com P2O5 pode-se obter vidros dentro de uma ampla faixa 

de composições binárias, ternárias ou mais complexas, por meio da mistura 

deste composto com óxidos de metais alcalinos, alcalinos terrosos e outros 

cátions modificadores de rede. Até a década de 80 os vidros fosfatos não 

apresentavam interesse tecnológico, principalmente devido sua reatividade 

com a água, o que limitava suas aplicações. 

P2O5, assim como SiO2, encontram-se na forma tetraédrica, sendo que 

no caso do fósforo, há três ligações simples e uma dupla entre os átomos de 

oxigênio e fósforo. P2O5 é constituído por tetraedros PO4 ligados pelos vértices, 

formando uma estrutura tridimensional. Cada tetraedro apresenta três 



oxigênios em ponte (bridging) responsáveis pelas ligações entre os PO4 e um 

oxigênio formando uma dupla ligação com o átomo de fósforo. Nos tetraedros 

dos silicatos os átomos de Si encontram-se no centro, circundado por 4 átomos 

de oxigênio ligados entre si nos vértices. 

A FIG. 2 traz dois exemplos bidimensionais de estruturas tetraédricas 

para um vidro silicato e fosfato contendo Na. Nos vidros silicatos há na sua 

configuração uma simetria devido a ausência de ligações duplas, enquanto nos 

fosfatos há assimetria. A ligação P=0 torna a estrutura dos vidros fosfatos 

bastante assimétricos, fazendo com que P2O5 seja um bom formador, 

dificultando a devitrifícação [15]. 
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Figura 2: Esquema da estrutura tetraédrica para: vidros (a) silicato e (b) fosfato 
[16]. 

 

Através da mistura de P2O5 com óxidos de metais alcalinos, alcalino-

terrosos e outros cátions modificadores de estrutura é possível obter vidros 

dentro de uma grande faixa de composições binárias, ternárias, ou mais 

complexas. 

A adição de óxidos alcalinos na rede de fosfato resulta na 

despolimerização, com a quebra da ligação do oxigênio - fosfato, e a 

introdução do íon alcalino ou alcalino terroso, como elemento terminal, ou 

ligando cadeias adjacentes, respectivamente [17,18].  



Os vidros a base de fosfato tem estrutura polimérica de tetraedros PO4 

interconectados a outros três tetraedros por meio da formação das ligações          

-P-O-P- como ocorre no P2O5 cristalino, formando grandes cadeias de 

polifosfatos. A adição de BaO e Na2O ao P2O5 na cadeia linear, resulta na 

divisão entre P-O-P favorecendo o aparecimento de oxigênios terminais (não 

ligados) (-P-0'). E o íon de Ca pode servir como ponto de cruzamento entre 

longas cadeias lineares de tetraedros PO4 interconectados. A FIG. 3 apresenta 

um esquema das modificações causadas pela adição de cátions modificadores 

em um vidro fosfato. 

 

Figura 3: Esquema da estrutura de um vidro fosfato com adição de cátions 
modificadores [19]. 

 

À medida que a concentração de modificadores é aumentada, diminui-se 

o tamanho das cadeias poliméricas facilitando o aparecimento de grupos 

terminais (PO4)' devido à quebra das ligações de oxigênios (ligados) que 

interligam os PO4. Além disso, demonstrou-se que o aumento da concentração 

de cátions metálicos está ligado a um aumento da tendência de devitrifícação 

destes vidros. 



A FIG. 4 representa os diferentes sítios Qn, das estruturas tetraédricas 

formadas por um átomo de fósforo no centro e quatro átomos de oxigênios nos 

vértices. Estas representações foram descritas para vidros silicatos, mas tem 

aplicação nos vidros fosfatos [17]. As possíveis reorganizações dos grupos 

estruturais são dadas pelos sítios Qn, onde n representa o número de oxigênios 

ligados a tetraedros vizinhos [20]. 
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Figura 4: Representação dos sítios Qn do grupo dos fosfatos. 

 

Vidros formados por grupos estruturais Q3 apresentam 

predominantemente cadeias tridimensionais interconectadas e são altamente 

higroscópicos; vidros formados por grupos do tipo Q2 apresentam 

predominantemente longas cadeias lineares ou configurações em formato de 

um anel e menor higroscopicidade. O grupo estrutural Q1 forma dímeros e os 

tetraedros do grupo Q0 apresentam-se isolados. 

As estruturas dos grupos fosfatos passam de Q3 (ultrafosfato) para Q2 

(metafosfato) para Q1 (pirofosfato) até atingir Q0 (ortofosfato) segundo a razão 

M2O/P2O5 = R sendo R variando de 0 para1, 2 e finalmente 3. [21-25].  

Vidros binários do tipo M2O-P2O5 (onde M representa o metal 

modificador), como por exemplo, Na2O-P2O5 e CaO-P2O5, são obtidos com 

facilidade, contudo ainda apresentam alto grau de hidrólise. A melhoria dos 

vidros a base de fosfato quanto a este aspecto, só foi obtida com a introdução 

de ferro com valência 3+ e 2+. Outros íons, tais como In3+
, Sc3+, e Nb5+

, também 

apresentaram resultados promissores quando introduzidos na composição de 

vidros fosfatos, viabilizando diversas aplicações.   Na operação de uma SOFC 

planar é necessário um selamento hermético ao longo das camadas que 



envolvem os diferentes elementos que constituem a célula, ou seja, 

dependendo da configuração, o selante deve ser entre o eletrólito e os 

interconectores, ou entre os eletrodos e os interconectores, e também na 

formação de um empilhamento de células individuais, para impedir o contato 

entre o gás combustível e o oxidante.   

Há dois requisitos básicos para um material selante. Primeiramente, o 

material deve selar os componentes adjacentes da célula hermeticamente. Em 

segundo, o selante precisa ser estável em operações de longo prazo. Este 

selante exige algumas características para a aplicação, como propriedades 

térmicas, químicas, mecânicas e elétricas adequadas, além da facilidade de 

fabricação.  O coeficiente de expansão térmica dos vidros fosfatos pode atingir 

o valor de 18 x 10-6/ºC e sua taxa de dissolução em água em torno de 10-10 

g/m2, potencializando a aplicação destes vidros como selos herméticos para 

metais, tais como, ligas de alumínio e aço inoxidável [19].  

 

 

 

3.2.1 Aplicações dos vidros fosfatos 

Vidros a base de fosfato têm sido intensamente investigados podendo 

ser utilizados num amplo espectro de aplicações, tais como matrizes para a 

imobilização de rejeitos radioativos, matrizes de lasers, fibras ópticas, selagem 

hermética de metais, eletrodos, como dispositivo de lixiviação de elementos 

traçadores aplicados a agricultura, outros dispositivos ópticos e vitrocerâmicas. 

Além disso, estes materiais são relativamente fáceis de serem obtidos, pois 

apresentam baixa viscosidade em temperaturas de fusão dos componentes 

primários (1000 – 1250 oC).   

As propriedades dos vidros dependem fortemente de suas composições, 

e, portanto, dos constituintes formadores, modificadores e intermediários, 

adicionados para elevar a durabilidade química, reduzir a temperatura de 

trabalho e alterar a temperatura de transição [26,27].  

 



3.3 Vidros Niobofosfatos 

 Nos últimos anos vêm crescendo a utilização de nióbio nas composições 

dos vidros. Este fato está ligado a boa durabilidade química obtida com a 

adição de nióbio na composição de vidros a base de fosfato e das propriedades 

ópticas na região do visível. Além disso, o coeficiente de expansão térmica 

pode ser ajustado de acordo com o teor de nióbio, tendo em vista que este 

elemento torna-se parte da estrutura amorfa nos vidros [16].  

 

3.4 Nucleação e crescimento de cristais 

 Os vidros possuem estruturas amorfas, onde não há periodicidade de 

longo alcance na rede atômica. O processo de nucleação é a formação de 

pequenos aglomerados denominados embriões, com estrutura periódica e com 

dimensões abaixo ou igual a um raio crítico. Esta formação ocorre por meio da 

variação de fatores termodinâmicos ou a presença de agentes nucleantes.   A 

organização estrutural do material formando fases cristalinas recebe o nome de 

nucleação. A nucleação ocorre de duas formas distintas conhecidas como 

homogênea e heterogênea. Na nucleação homogênea os núcleos são 

formados a partir das variações termodinâmicas e constituídos pelos mesmos 

elementos que compõe a matriz. Na nucleação heterogênea, são adicionados 

agentes nucleantes para favorecer a nucleação ou a mesma ocorre a partir da 

existência de imperfeições ou impurezas ocorrendo preferivelmente em regiões 

de interfaces. A heterogeneidade é difícil de ser evitada, dessa forma acredita-

se que as duas formas de nucleação devem ocorrer simultaneamente. A FIG. 5 

mostra o gráfico da taxa de crescimento de cristais (u) e a taxa de nucleação (I) 

ambas em função da temperatura. 



  

Figura 5: Variação da taxa de nucleação (I) e da taxa de crescimento de cristais 
(u) em função da temperatura [28]. 

 

 A interpretação das curvas (I) e (u) pode ser feita de maneira qualitativa. 

Para a formação do vidro o líquido dever ser resfriado rapidamente evitando-se 

a cristalização. As curvas (I) e (u) podem ser quantitativamente determinadas 

usando análise térmica diferencial como mostrado por Araújo et al [28]. A 

variação quantitativa das curvas (I) e (u) define a possibilidade de crescimento 

de cristais para um determinado vidro. Assim, a curva limitada entre a 

temperatura de fusão dos precursores (Tf) e T2 mostra que o crescimento de 

cristais é possível mesmo quando o vidro é resfriado rapidamente. Na região 

entre T1 e T3 ocorre o crescimento de cristais se já houve a nucleação. Na 

região entre as temperaturas T1 e T2, ocorre a nucleação e crescimento 

simultaneamente, possibilitando a cristalização durante o resfriamento. Se a 

área entre as temperaturas T1 – T2 nas curvas (I) e (u) é pequena, a 

cristalização não ocorrerá e haverá a formação do vidro. Se a mesma área 

superposicionada pelas curvas (I) e (u) for grande haverá uma grande 

possibilidade de cristalização do vidro. Se na área entre as temperaturas T1 – 

T2 a taxa (I) for pequena e (u) grande, a fase amorfa terá um pequeno número 

de cristais no seu interior e finalmente, se (I) for grande e (u) pequeno o 

resultado será um material parcialmente cristalino com grãos muito pequenos.  

 

 



3.5 Célula a combustível de óxido sólido 

 As células a combustível de óxidos sólidos (SOFC) operam tipicamente 

na faixa de temperatura de 600 a 1000 °C. 

 Suas aplicações vão desde bases estacionárias e moveis, e apresentam 

eficiência na ordem de 70% (elétricas e térmicas) com potência elétrica de 

1kWe a 1MWe [29,30]. 

Entre os componentes podemos citar: um anodo constituído de 

ZrO2/Y2O3/Ni (YSZ/Ni) que permeia o fluxo de combustível sobre o catalisador, 

catodo constituído de LaSrMnO3 (LSM), que é alimentado pelo agente oxidante 

(oxigênio), um eletrólito sólido que pode ser condutor protônico ou iônico. Além 

disso, há outro elemento periférico que também faz parte do conjunto da célula, 

os interconectores (LaCrO3 – LC – dopado com Sr e Co e metálicos: crofer e 

aço inox). Materiais com características físicas e mecânicas superiores para 

operação em altas temperaturas (700-1000oC) estão sendo desenvolvidos. 

Eletrólitos a base de niobato de cálcio e bário (BCN) e eletrodos de SrCeO3 e 

SrZrO3 estabilizados com ítria são alternativas interessantes para materiais 

condutores de prótons com elevada estabilidade e resistência mecânica. 

Observa-se que o anodo e catodo exibem morfologias bem diferentes e ambas 

devem apresentar condutividade eletrônica e iônica variável. No caso mais 

simples em que o combustível é o hidrogênio molecular, e o eletrólito sólido é 

condutor protônico, as reações eletroquímicas que acontecem na célula são: 

 

Anodo:     eHH 222      (1) 

Cátodo:   OHeHO 22 244  

    (2) 

Reação Global: OHOH 222 22       (3) 

 

A FIG. 6 apresenta um diagrama esquemático de operação da SOFC 

com eletrólito condutor protônico. Geralmente O2 (proveniente do ar) difunde 



pelo catodo até a interface catodo/eletrólito onde reage com o H+ que migrou 

do ânodo através do eletrólito reagindo cataliticamente formando H2O, 

aquecimento e elétrons. 

 

Figura 6: Representação esquemática da operação de uma SOFC com 
eletrólito condutor protônico [31]. 

A SOFC permite a utilização de uma variedade de combustíveis, como 

hidrogênio, metano e etanol [32,33]. A alta temperatura de operação permite 

uma reforma interna do combustível, além de co-geração de energia 

(termoelétrica) combinada com a baixa emissão de gases poluentes como o 

CO2, quando combustíveis do tipo metano, butano ou etanol são utilizados.  

 A relativa alta temperatura de operação das SOFC’s permite o uso de 

CH4 e CO sem perder sua eficiência como acontece com as células á 

combustível de baixa temperatura [34].  

O futuro sucesso da tecnologia da SOFC está fortemente ligado ao 

desenvolvimento de materiais baratos, eficientes e com baixo custo de 

fabricação. Uma única célula a combustível gera em condições normais uma 

tensão teórica em torno de 1 V, entretanto, para se obter uma voltagem maior 

as células são empilhadas em série. 



As duas configurações de SOFC utilizadas dependem da aplicação e 

são: a planar e a tubular [30].  

A planar é um tipo de célula plana conectada em série que pode ser 

dividida em dois tipos: suportada no cátodo ou ânodo ou suportada no 

eletrólito, sendo a denominação referida dada segundo a parte mais espessa, 

em relação aos demais constituintes da célula. 

 Uma das grandes vantagens deste tipo de célula é a alta densidade de 

potência alcançada (~1,8 W/cm2); em contrapartida há diversos desafios para 

serem solucionados como o processamento de camadas finas adjacentes, 

selagens e compatibilidade dos coeficientes de expansão térmica dos materiais 

constituintes. As células suportadas pelo eletrólito operam na faixa de 850 a 

1000°C, devido à espessura relativamente grande desse componente. Há a 

necessidade de interconectores para ligar os eletrodos que operam em 

diferentes atmosferas, sejam oxidantes ou redutoras. Estes interconectores 

podem ser feitos de materiais cerâmicos, metais e ligas metálicas. Todos os 

materiais utilizados como interconectores apresentam prós e contras, pois não 

existe um material que possa atender todos os requisitos necessários [35, 36]. 

Uma das maneiras para solucionar o problema que envolve o uso de 

interconector cerâmicos, com custo relativamente elevado, é por meio do uso 

de ligas metálicas. Estas ligas requerem temperaturas mais baixas para 

operação da célula o que reduziria a cinética de operação interna diminuindo a 

eficiência.  Uma das soluções é utilizar células com eletrodo mais espesso e 

eletrólitos mais finos e densos que sejam mecanicamente resistentes; este 

sistema é conhecido como células suportadas pelo catodo.  

A SOFC tubular é considerada, em relação ao período de operação, 

uma das configurações mais desenvolvida. Esta célula pode acumular mais de 

40000 horas de operação com uma degradação do desempenho de 

aproximadamente 0,1% a cada 1000 horas de operação. Tem a forma de uma 

estrutura vedada que elimina a necessidade de um selante, com uma potência 

de 100 kW. 

 



3.6 Selante 

 Os principais desafios para o desenvolvimento de um material selante 

são: apresentar boa molhabilidade e viscosidade para facilitar a fixação nas 

superfícies, promovendo uma selagem hermética; apresentar um coeficiente de 

expansão térmica (CET) que possibilite a combinação entre o selante e os 

substratos  para que as forças de tensões internas entre o selante e os 

materiais adjacentes possam ser reduzidas, ou completamente eliminadas no 

caso de um vidro; a temperatura de transição vítrea (Tg) do selante é  muito 

importante pois o material deve fluir de tal forma que forneça uma selagem 

adequada mantendo ao mesmo tempo uma rigidez suficiente para sustentar 

sua integridade mecânica; não deve reagir com os componentes da SOFC 

(principalmente com os materiais que constituem os interconectores); 

apresentar uma vida útil de 4000 a 40000 horas operando em temperaturas de 

600 a 1000°C; e resistir a vários ciclos térmicos da temperatura ambiente a 

temperatura de operação em ambientes oxidantes e redutores mantendo a 

estabilidade química. 

A aplicação do selante é característica do projeto de cada tipo de SOFC. 

Na SOFC tipo tubular e monolítico, não é necessário um selante. Na planar são 

necessárias várias selagens, em cada unidade de célula (empilhamento), para 

impedir o vazamento ou a mistura dos gases, porém as novas configurações 

estão reduzindo a área selada, pois os selantes apresentam requisitos 

extremamente restritivos.  

 Os métodos de selagem mais utilizados são: uso de cargas 

compressivas podendo ser com ou sem “anéis de vedação” e selamento em 

altas temperaturas. Os selamentos por cargas compressivas têm a vantagem 

de não utilizar um material selante, mas exigem uma carga mecânica para 

comprimir os componentes da célula. Os anéis de vedação podem ser 

utilizados para reduzir as tensões mecânicas e melhorar a estanqueidade 

através das superfícies irregulares. Este modelo de aplicação por compressão 

apresenta degradação durante sua utilização.  Uma das maneiras encontradas 

para solucionar este problema foi a utilização de matérias mais resistentes, 

mas houve um aumento do custo.  Os selamentos em alta temperatura utilizam 



vidros e vitrocerâmicas entre as células. Os materiais selecionados devem ter 

estabilidade em ambientes de atmosferas redutora e oxidante, compatibilidade 

química com os demais componentes e propriedades de selagem e isolamento 

elétricos adequados [37]. A maioria dos selantes vítreos pesquisados utiliza 

vidros silicatos contendo bário. No entanto o uso deste elemento compromete o 

selamento com os componentes metálico reagindo com os materiais dos 

interconectores, preliminarmente devido ao cromo, que esta tipicamente 

presente em cerâmicas e materiais de interconectores metálicos [07]. 

 Na célula do tipo planar as principais limitações dos selantes estão 

relacionadas a baixa estabilidade térmica ou mecânica aos vários ciclos de 

operação e a degradação de desempenho em longos períodos de tempo, mas 

tem uma maior densidade de potência e facilidade de produção. Já no caso 

tubular, as relativas baixas densidades de potência são compensadas pela boa 

estabilidade e baixa degradação. 

 Portanto novos vidros estão sendo investigados para superar estes 

problemas. 

 

3.6.1 Selagem Hermética 

Vidros aluminofosfato contendo elementos alcalinos foram 

desenvolvidos para serem utilizados na selagem de conectores elétricos de 

alumínio [38]. 

A selagem obtida com materiais vitro-cerâmicos apresentam vantagens, 

tais como temperaturas de serviço mais elevadas e melhor acomodação das 

tensões criadas pela expansão térmica dos metais [08]. 

Vidros fosfato de ferro e chumbo foram previamente investigados neste 

laboratório e utilizados como material intermediário para selagem hermética de 

cerâmica e metais.  

Resultados promissores para selagem foram obtidos em tratamentos 

térmicos a temperatura acima do ponto de amolecimento do vidro e abaixo do 



ponto de fusão da fase Fe2Pb3(PO4)4. A faixa de temperatura em que há 

adesão da cerâmica com o vidro está entre 780 ºC e 850 ºC. 

 Vidros fosfatos podem apresentar coeficientes de expansão térmica na 

faixa de (6 –35) x 10-6 oC-1  dependendo dos modificadores introduzidos [19]. 

Os coeficientes de expansão térmicos dos vidros fosfatos utilizados neste 

trabalho foram investigados e serão discutidos a seguir. 

 

 

 

 

 



4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 Materiais e métodos 

 Os vidros foram preparados a partir de compostos inorgânicos com 

pureza analítica (PA). Utilizou se (NH4)2HPO4 como precursor de P2O5, KOH 

para K2O e Nb2O5 grau óptico fornecido pela Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração (CBMM).  A TAB. 2 apresenta a composição nominal 

dos vidros estudados. 

 

Tabela II: Composição química dos vidros e razão P2O5/K2O. 

          
Tipo 

Composição nominal (% Mol) 

Nb2O5 P2O5  K2O K2O/P2O5 

Nb30 30 50  20 0,4 

Nb37 37 45 18 0,4 

Nb40 40 37 23 0,6 

Nb44 44 40 16 0,4 

 

Os compostos precursores foram pesados e misturados em grau e pistilo 

cerâmico. Estes componentes foram fundidos em um forno elétrico Lindberg, 

modelo Blue M, com carregamento vertical, aquecendo-se a 10°C por minuto 

até o patamar de 500°C, permanecendo nesta temperatura até que se 

volatilizassem todos os gases de amônia derivados da decomposição de 

(NH4)2HPO4, posteriormente aquecendo-se até 1580°C, permanecendo nesta 

temperatura por 1 hora para a homogeneização e afinagem do líquido. Utilizou-

se um cadinho de alumina para este propósito. O fundido foi vertido em um 

molde de aço inoxidável e recozido a 750 oC/4h para reduzir as tensões 

internas, quando amostras monolítica eram desejadas. Finalmente o material 

foi resfriado à temperatura ambiente seguindo a inércia do forno.  



4.2 Caracterização 

 

4.2.1 Moagem e Tamanha de particulas 

 O material foi moído em um moinho de vibração com esfera de moagem 

de tungstênio marca Pulverisette, durante meia hora, obtendo-se um pó fino de 

granulometria variável. Este pó foi utilizado como material selante e para 

confecção de amostras na forma de pastilhas. A distribuição do tamanho de 

partículas foi determinada por meio da técnica de difração de laser utilizando se 

um granulometro Cilas modelo 1064. 

 

4.2.2 Pastilhas 

 A cristalização de um vidro pode resultar em um material com 

características mais estáveis. Desta forma valores de densidade do material, 

variação do coeficiente de expansão térmico e condutividade elétrica 

dependerão apenas das fases formadas e não do processo de obtenção do 

material, ou seja, taxas de resfriamento, temperatura de recozimento, entre 

outras. Durante a operação da célula a combustível quando variações de 

temperaturas são eminentes, um material cristalizado é mais estável.  

Foram preparadas pastilhas de 10 mm de diâmetro por 3-4 mm de 

espessura, prensadas com carga de 2000 kg e matrizes de 5 mm de diâmetro 

por 10 mm de espessura com carga de 300 kg, as quais foram cristalizadas 

durante um tratamento térmico adequado e utilizadas nos testes de 

dilatometria, resistividade e difração de raio X. 

 

4.2.3 Análise térmica diferencial (ATD) 

A temperatura de transição vítrea (Tg), a temperatura máxima de 

cristalização (Tc) e a temperatura de fusão da fase cristalina do vidro Nb40 

foram determinados por meio da análise térmica diferencial (Netzsch. Modelo 



STA 409), utilizando-se uma taxa de aquecimento de 10 oC/min, em fluxo de ar 

sintético dinâmico, na faixa de temperatura de 25 – 1300°C. Para os vidros 

Nb30, Nb37 e Nb44 foi utilizado o equipamento marca SETARAM, modelo 

SETSYS – 1618, com taxa de aquecimento e resfriamento de 10°C/min entre a 

temperatura ambiente e 1600°C em ar sintético. Com os dados da ATD pode-

se determinar à resistência a cristalização, ou seja, o grau de estabilidade 

térmica do vidro, utilizando-se o parâmetro proposto por Hrubÿ [39]: 
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sendo a  h
cT  a temperatura de início de cristalização; gT a temperatura de 

transição vítrea e *
mT a temperatura de fusão da fase cristalina. 

 

4.2.4 Difratometria de Raios X (DRX) 

Foi utilizado um Difratômetro Rigoku, modelo multiflex para identificar as 

fases formadas nos vidros Nb30, Nb37, Nb40 e Nb44 após o tratamento térmico. 

Pastilhas de 10 mm de diâmetros, com 3-4 mm de espessura, confeccionadas 

com pós de vidros, e previamente aquecidas à temperatura de cristalização no 

intervalo de 1 a 10 horas foram utilizadas para este propósito.   

 

4.2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 Observações das amostras Nb40 e Nb44 foram realizadas para 

verificação da microestrutura da selagem de substratos de alumina e eletrólitos 

ceratos utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura marca Philips 

modelo XL30. Para as amostras Nb30 e Nb37 utilizamos um microscópio FEG 

da marca FEI modelo Quanta 600F.  



A diversificação das marcas e modelos dos equipamentos de análises 

ocorreu tendo em vista a disponibilidade dos mesmos. 

 

4.2.6 Dilatometria  

Amostras de vidros no formato de pequenos bastões de 6 mm de 

diâmetro e 10 mm de comprimento foram cristalizadas em suas respectivas 

temperaturas de cristalização máxima durante o período de 60 minutos para 

garantir o grau máximo de cristalização. As análises dilatométricas permitiram a 

determinação do coeficiente de expansão térmica linear. Um transdutor detecta 

a variação do comprimento da amostra e um termopar posicionado próximo à 

amostra, monitora a temperatura. A faixa de temperatura utilizada foi de 50 a 

900 oC, com taxa de aquecimento de 5 oC/min em  atmosfera dinâmica de ar 

sintético. Para estas medidas foi utilizado um dilatômetro marca Netzsch, 

modelo 402. 

 

4.2.7 Resistividade elétrica 

Medidas da resistividade elétrica com o método dc de duas pontas foram 

realizadas em função da temperatura entre 250oC e 950oC. Utilizou-se para 

esta medida um eletrômetro marca Keithley modelo 610C. A FIG. 7 mostra um 

diagrama esquemático do dispositivo utilizado para medidas de resistividade 

elétrica, no qual os eletrodos são de prata coloidal. Um termopar tipo K, 

localizado próximo a amostra, é utilizado para monitorar a temperatura durante 

a medida. Os terminais para medida da resistência elétrica são constituídos de 

fios de platina com diâmetro de 0,5 mm.  

Pastilhas de 10 mm de diâmetros, com 3-4 mm de espessura, 

confeccionadas com pós de vidros foram aquecidas até sua temperatura 

especifica de máxima cristalização durante 5 horas, antes da realização da 

medida de resistência elétrica. 

A resistividade das pastilhas de vidro cristalizadas foi determinada a 

partir das seguintes relações: 



A

l
R  ,     (5) 

onde R  é a resistência medida,   é a resistividade, l  é a espessura da 

amostra, e A  a área da seção transversal da amostra. A condutividade é 

determinada pelo inverso da resistividade: 
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Figura 7: Esquema do dispositivo utilizado para medida da resistência elétrica 
em função da temperatura em um forno tubular vertical [16]. 

 

 



4.2.8 Energia de ativação 

A energia de ativação relacionada ao processo de condução foi determinada 

a partir de um gráfico da equação de Arrhenius: 

 











KT

Eaexp0 ,     (7) 

 

onde  é a condutividade, 0  é uma constante, aE  é a energia de ativação, 

K é a constante dos gases e T é a temperatura absoluta.  

 

4.2.9 Teste de aderência  

 Foi feita uma dispersão de pó de vidro em álcool etílico. Esta dispersão 

foi aplicada sobre substratos de alumina e substratos de cerato. A escolha do 

cerato foi baseada na sua possível utilização como eletrólitos sólidos em 

SOFC. O conjunto vidro/substrato foi aquecido até a temperatura de 

cristalização e mantido neste patamar por 30 minutos. A seguir, este conjunto 

foi resfriado a temperatura ambiente seguindo a inércia do forno [40].  Foram 

também realizados testes intercalando a dispersão vidro/álcool entre duas 

peças cerâmicas de alumina. O teste de aderência em alumina é importante, 

pois podemos comparar a eficiência da selagem do vidro em um material com 

alta densidade e com um baixo coeficiente de expansão térmica 6.10-6 °C-1. 

Estes dois fatores são extremamente importantes para a seleção de um bom 

selante. 

 

4.2.10 Teste Cíclico 

Suspensões em meio alcoólico contendo pós de vidros Nb30, Nb37, Nb40 

e Nb44 foram depositadas entre substratos de alumina, formando um sanduíche 

e tratadas termicamente em ar por 1h na temperatura de cristalização 



respectiva de cada vidro. Após o resfriamento houve um novo aquecimento no 

intervalo de 10 e 100 horas a temperatura de 1000 °C e resfriamento a 

temperatura ambiente seguindo a própria inércia do forno a cada término do 

período especificado. Foi observada a qualidade da aderência entre a interface 

do selante e os substratos e a possível fixação na alumina. As amostras foram 

inspecionadas visualmente, cortadas, polidas e embutidas em baquelite para 

observação da interface alumina-selante em microscópio eletrônico de 

varredura marca FEI modelo Quanta 600F.   

 

 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Composição 

 Os vidros denominados Nb30, Nb37, Nb40 e Nb44 foram selecionados para 

este trabalho, pois são isolantes elétricos, apresentam boa estabilidade 

térmica, durabilidade química e resistência a devitrificação conforme resultados 

previamente publicados [14,16,42]. 

 

5.2 Granulometria 

Foram realizadas as análises granulométricas dos vidros após moagem 

para determinação da distribuição do tamanho de partículas que constituem as 

amostras. A FIG. 8 apresenta as curvas de distribuições granulométricas dos 

vidros Nb30, Nb37, Nb40 e Nb44.  
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Figura 8: Curvas de distribuição granulométrica (em volume) dos pós dos 

vidros Nb30, Nb37, Nb40 e Nb44. 



 

Observa-se que há uma ampla gama de partículas variando de 0,1 μm a 

400 μm. 

Na TAB. 3 apresenta-se os valores de diâmetro médio, D90, D50 e D10 

para estas amostras. Observa-se também que o menor diâmetro médio foi para 

o vidro Nb40. Lembramos que estes materiais foram analisados após a 

moagem, sem passarem por um processo de seleção (peneiramento).  Para os 

demais vidros, observa-se a presença de partículas maiores que 100 μm, e um 

conjunto de partículas menores que 1 μm.   

Diâmetro Nb30 Nb37 Nb40 Nb44 

Médio (µm) 19,87 28,02 10,29 64,22 

D90 (µm) 56,32 78,02 28,98 172,8 

D50 (µm) 9,85 14,87 5,8 28,93 

D10 (µm) 0,29 0,33 0,65 1,2 

 

As diferenças granulométricas podem alterar a temperatura de 

cristalização máxima (determinada por ATD), se a cristalização superficial for 

predominante. Consequentemente, a temperatura de sinterização também 

deve ser influenciada, pois, se o material se cristalizar antes dos primeiros 

estágios de sinterização por fluxo viscoso, a sua densificação será 

comprometida, já que o mecanismo de difusão prevalecerá a partir deste 

instante. Desta forma, temperaturas mais elevadas serão necessárias para 

promover a sinterização do material. Portanto, o conhecimento da distribuição 

do tamanho de partículas é importante. Para um futuro estudo, propõe-se uma 

investigação mais detalhada deste aspecto, o qual não foi abordado no 

presente trabalho. No entanto, no presente trabalho, as temperatyuras de 

selagemn fporam determoindas com base nas curvas de análise t´permicas 

destes materiais. 

 

 



5.3 Análise térmica diferencial (DTA) 

As curvas de análise térmica diferencial mostram que nos vidros fosfatos 

com maior teor de nióbio a Tg ocorre a uma temperatura mais alta. Isto indica 

que a adição de nióbio torna as ligações atômicas desses vidros mais fortes e, 

portanto, para que a relaxação estrutural ocorra, é necessário fornecer a esses 

materiais uma energia maior, exceção feita ao Nb40 onde a razão [K2O] / [P2O5] 

(TAB. 2) é maior que 0,4. A TAB. 4 apresenta a Tg, o parâmetro de Hrubÿ (KH) 

e as temperaturas de cristalização no inicio, máximo, fim e fusão dos vidros 

estudados. Estes mesmos vidros também foram estudados previamente, e os 

resultados coincidem [14,42]. 

Tabela IV: Dados obtidos por ATD. 

 Nb30 Nb37 Nb40 Nb44 

                                 
Tg 

                    
700°C 

                    
740°C 

                  
719°C 

                   
765°C 

 Inicio da 
Cristalização 

                    
915°C 

                  
874°C 

                   
925°C 

                  
920°C 

Máxima 
cristalização 

955°C 903°C 936°C 975°C 

Fim da 
Cristalização 

1025°C 970°C 947°C 1070°C 

Fusão da Fase 
Cristalina 

1300°C 1094°C 1176°C 1150°C 

Parâmetro de 
Hrubÿ (KH) 

≤0,56 =0,61 =0,82 ± 0,04 =0,67 

 

A estabilidade térmica de um vidro em seu resfriamento é medida 

segundo o parâmetro de Hrubÿ (KH) [39]. Quanto maior o valor de KH (equação 

4), menor é a tendência do vidro de se cristalizar durante o resfriamento e, 

conseqüentemente, maior é a sua estabilidade térmica contra a devitrificação. 

Assim, dentre os vidros estudados, mantendo se a razão [K2O] / [P2O5] 

constante, o Nb44 é o mais estável termicamente contra a devitrificação, 

seguido dos vidros Nb37 e Nb30. Isto indica que a estabilidade térmica desses 

materiais é diretamente proporcional ao teor de nióbio presente em sua 

composição na faixa de teores estudados neste trabalho. 



O valor do parâmetro de Hrubÿ determinado para o vidro Nb40 é 0,82 ± 

0,04 [42] como pode ser observado na TAB. 4. Este resultado mostra que os 

demais vidros estudados neste trabalho têm uma estabilidade térmica contra a 

devitrificação relativamente inferior quando comparado ao vidro Nb40.  

 

5.4 Temperatura de transição vítrea 

Dois importantes critérios para uso de um vidro como selante são: 

compatibilidade do coeficiente de expansão térmica (CET) com o substrato e 

temperatura de transição vítrea (Tg) adequada. A Tg é importante porque o 

vidro deve fluir de tal forma que forneça um selamento adequado, mantendo ao 

mesmo tempo, rigidez suficiente para sustentar a sua integridade mecânica 

[07]. A temperatura de amolecimento (TS) é definida pela viscosidade, e é a 

medida direta do fluxo característico do vidro. Os selantes mais utilizados nas 

SOFC´s são vidros e vitrocerâmicas. A Tg dos vidros geralmente utilizados 

como selantes em SOFC´s está na faixa de 600 °C a 750°C [07].  

Os vidros estudados neste trabalho apresentam Tg na faixa característica 

para um selante, com exceção do Nb44 que apresenta uma Tg um pouco acima, 

como pode ser visto na TAB. 4. Observe que a Tg aumenta em função da 

quantidade de nióbio mantendo-se a razão [K2O] / [P2O5] igual a 0,4, com 

exceção do Nb40 em que a razão é 0,6. 

 

5.5 Coeficiente de expansão térmica 

O coeficiente de expansão térmico (CET) deve ser compatível com o 

coeficiente dos demais componentes da célula a combustível (eletrólito, catodo 

e anodo), para que as tensões térmicas originadas durante o resfriamento 

sejam minimizadas [38]. O coeficiente de expansão térmica é diferente para 

cada componente da SOFC: os valores mais comuns são para o anodo de 

“Cermet” de Ni/ZrO2, 12,5 X 10-6/°C, para o catodo de manganito de lantânio, 

11 X 10-6/°C, para o eletrólito de zircônia estabilizada com ítria (8 % mol de 

Y2O3), 10,5 X 10-6/°C e para os interconectores de cromito de lantânio, 10 X 10-



6/°C. O CET dos vidros após a cristalização depende diretamente da fase 

cristalina formada. Neste trabalho os vidros foram cristalizados na sua 

temperatura máxima de cristalização, as quais foram determinadas 

previamente [14,42]. O CET pode ser determinado por análises dilatométricas 

na faixa de temperatura ambiente a 1000°C como pode ser observado na TAB. 

5. Os CET´s dos vidros deste trabalho após o tratamento térmico para 

cristalização são inferiores a 10 X 10-6/°C mas podem ser ajustados variando-

se a quantidade de nióbio. Observa-se também para o vidro Nb40 onde a razão 

[K2O/P2O5] difere dos demais vidros, o CET é relativamente maior, o que nos 

dá a idéia de que esta razão entre o potássio, que é conhecido como um 

modificador e o fósforo, que é um clássico formador de vidro, podem ajudar a 

aumentar o CET, se apenas aumentarmos o valor desta razão.  

Tabela V: CET de vidros devitrificados durante 1 hora. 

Vidros CET, 10-6/°C K2O /P2O5 

Nb30 - 0,4 

Nb37 6,78 ± 0,02 0,4 

Nb40 7,21 ± 0,02 0,6 

Nb44 7,14. ± 0,01 0,4 

 

A curva dilatométrica determinada para o vidro Nb30 após a cristalização, 

FIG. 9, apresenta características diferenciadas que dificultaram a determinação 

do CET. Algum efeito ou reação ocorre em 630 °C, que ainda não pôde ser 

explicado. 
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Figura 9: Curva dilatométrica do vidro Nb30 após cristalização. 

 

 Os aspectos morfológicos das pastilhas de vidros Nb30 após a 

dilatometria e as medidas de resistividade elétrica são similares, com o 

aparecimento de trincas e deformação (FIG. 10), o que indica uma 

transformação de fase durante as medidas dilatométricas e de resistividade 

elétrica. 

 

Figura 10: Aspectos morfológicos das amostras após o teste de dilatômetria (A) 
e teste de resistividade (B). 

  

O mesmo não foi observado para os demais materiais. 



As curvas dilatométricas dos vidros Nb37, Nb40 e Nb44 após o tratamento 

térmico para cristalização são mostradas na FIG. 11. Comparando-se os vidros 

que possuem a mesma razão de K2O/P2O5 (=0,4), ou seja, os vidros Nb37 e 

Nb44, observa-se na Tabela IV que o CET aumenta discretamente em função 

do teor de nióbio. Este fato esta relacionado ao aumento do número de 

ligações O-Nb-O-P, assumindo que o nióbio é formador de vidro.  Variando-se 

a razão K2O/P2O5 pode-se também ajustar o CET para um valor desejado, 

dentro de um limite estabelecido para a formação de fases vítreas.  
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Figura 11: Curvas dilatométricas dos vidros Nb37, Nb40 e Nb44 após a 
cristalização. 

 

5.6 Fases Cristalinas 

O uso de matérias vitrocerâmicos possibilita uma selagem mais estável 

já que a cristalização durante o funcionamento da célula é suprimida, pois as 

fases cristalinas presentes são estáveis em comparação com a fase vítrea. Os 

vidros Nb30, Nb37, Nb40 e Nb44 foram submetidos ao tratamento térmico para 

cristalização em períodos distintos de 1, 5 e 10 horas, apresentaram, os 



mesmos picos de difração de raio X que corresponde as fases cristalinas 

indicando que apenas 1 hora já é suficiente para a realização deste estudo.  

A FIG. 12 mostra os difratogramas de raio X dos vidros Nb30, Nb37, Nb40 

e Nb44 após tratamento térmico por 1 hora nas temperaturas de cristalização 

respectivas 965°C, 903°C, 935°C e 972°C, onde as fases identificadas foram 

KNb3P3O15 (JCPDS 84-1883), NbOPO4 (JCPDS 73-1609), NbPO5 (JCPDS 76-

2124 e 05-0427) e K3Nb6P4O26 (JCPDS 47-0129) 

0 20 40 60 80 100






 


 


  














































 





















 



 





  -

  - KNb
3
P

3
O

15
 

  - NbOPO
4

  - NbPO
5

  - K
3
Nb

6
P

4
O

26

 

 

 

 Nb30

 Nb37

 Nb40

 Nb44

2 (Graus)

 

FIGURA 12: Difratograma de raios X após tratamento térmico por 300 minutos 
para o vidro Nb30, Nb37, Nb40 e Nb44. 

 

A fase K3Nb6P4O26 (JCPDS 47- ortorrômbica) esta presente nos vidros 

devitrificados Nb40 e Nb44, além da fase NbOPO4 (tetragonal) que se apresenta 

também nos vidros devitrificados Nb30 e Nb44. No vidro devitrificado Nb30 ainda 

esta presente à fase NbOPO4 (tetragonal). No vidro devitrificado Nb37 está 

presente a fase KNb3P3O15 (ortorrômbica). 



Nos vidros devitrificados Nb40 e Nb44 identificou-se a presença da fase 

K3Nb6P4O26 (JCPDS 47-0129) a qual não foi identificada nos demais vidros 

após a cristalização. Como se observou também o aumento do coeficiente de 

expansão térmico nesses vidros, propõe-se que a presença destas fases 

contribua para este efeito. Embora dados sobre o coeficiente de expansão 

térmica desta fase cristalina seja desconhecidos. 

A fase NbOPO4 também esta presente em ambos vidros devitrificados 

Nb30 e Nb44. No entanto, como não foi possível determinar o coeficiente de 

expansão térmica do vidro Nb30, Também não foi possível estabelecer se 

houve alguma influencia da presença desta fase cristalinas nos valores do 

coeficiente de expansão térmica. 

Embora os vidros devitrificados Nb40 e Nb44 apresentaram fases 

cristalinas em comum, assim como se observa nos vidros devitrificados Nb30 e 

Nb44, há também outras fases específicas para cada vidro devitrificados. Isto 

indica que diferentes teores de nióbio ocasionam a formação de diferentes 

fases cristalinas quando os vidros são devitrificados.  

Os valores dos parâmetros de Hrüby HK (TAB. 3), que estão 

relacionados a estabilidades térmicas contra a devitrificação, dependem do tipo 

de fase cristalina formada, e da cinética de cristalização devido a diferentes 

tamanhos de partículas, já que o pico de cristalização esta relacionado com a 

formação desta fase. Como foram determinados diferentes valores de Hk para 

os diferentes vidros, a presença de diferentes fases cristalinas demonstra uma 

destas relações. 

 

5.7 Condutividade elétrica e energia de ativação 

As medidas da resistividade elétrica dos vidros Nb30, Nb37, Nb40 e Nb44 

foram realizadas na faixa de temperatura de 250 a 950 °C, visando obter 

resultados dentro da faixa de temperatura de operação da SOFC. A FIG. 13 

mostra os resultados experimentais na forma de condutividade elétrica em 

função da temperatura para vidros com diferentes teores de nióbio.  



200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1E-11

1E-10

1E-9

1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

0,01

 

 


 (

S
/c

m
)

Temperatura (°C)

 Nb30.

 Nb37.

 Nb40.

 Nb44.

 

Figura 13: Curva da condutividade elétrica. 

 

A condutividade iônica típica de um eletrólito sólido utilizada nas SOFC é 

0,02 S/cm a 800°C e 0,1 S/cm a 1000 °C [01]. A condutividade elétrica dos 

vidros devitrificados produzidos neste trabalho esta na faixa de 9,7 X 10-5 S/cm 

a 3,2 X 10-4 S/cm em 800°C e 1,7 X 10-4 S/cm a 8 X 10-4 S/cm em 950°C, as 

quais são típicas de um material isolante e portanto os materiais são indicados 

para aplicações em selagem de SOFC com relação a este quesito.  

 A partir dos valores das condutividades foi possível determinar a 

energia de ativação, isto é, a energia necessária para o transporte da espécie 

condutora no material. A energia de ativação foi obtida a partir da equação de 

Arrhenius, (equação 7). 

O gráfico relativo a esta equação é construído a partir do logaritmo 

neperiano da condutividade total em função do inverso da temperatura 

absoluta. A FIG. 14 mostra o gráfico para as amostras de vidros do Nb30, Nb37, 

Nb40 e Nb44 previamente cristalizadas durante uma hora. 
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Figura 14: Condutividade elétrica de vidros após a cristalização em função do 
inverso da temperatura absoluta. 

 

Foram determinados os valores da energia de ativação para os vidros 

contendo 30, 37, 40 e 44 % em mol de Nb2O5, os valores da energia de 

ativação são 0,87 eV, 1,19 eV, 0,94 eV e 1,27 eV, respectivamente. 

Observa–se que para T > 725°C há uma mudança na inclinação das 

retas para os vidros devitrificados Nb30 e Nb37, o que pode indicar uma 

alteração dos mecanismos de condução, ou mesmo, o tipo de portadores de 

carga. Uma investigação mais detalhada deste fenômeno esta fora do escopo 

do presente trabalho. 

 



5.8 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A FIG. 15 mostra as micrografias obtidas por MEV de vidros niobofosfato 

contendo 30% em mol de Nb2O5 (Nb30) em duas escalas de magnitude 

intercalando dois substratos de alumina. Observa-se que a selagem entre a 

superfície e o substrato inferior é bem definido. Na interface do selante com o 

substrato superior observa-se trincas na região do selante e a aderência do 

selante ao substrato. Observa-se também regiões mais escuras no selante as 

quais podem estar relacionadas as diferentes fases cristalinas. O material 

usado como selante foi depositado entre dois substratos de alumina para 

observar a interface entre o selante e o substrato. As micrografias obtidas por 

MEV para amostras contendo diferentes teores em mol de Nb2O5 são 

apresentadas nas FIG. 16, 17 e 18. Pode-se considerar que os vidros 

molharam as superfícies dos substratos, havendo aderência constatada por 

testes manuais de tração. Acredita-se que as trincas apresentadas nas 

micrografias foram ocasionadas durante o processo de polimento ou 

embutimento em resina feitas em prensa a quente. Uma observação 

interessante é que o vidro é mais frágil que a alumina, portanto, a trinca deve 

ter sido causada pelos processos citados acima. 

 



 

  

Figura 15: Micrografias obtidas por MEV de um vidro contendo 30% em 
mol de Nb2O5 intercalado entre dois substratos de alumina, com duas 

magnitudes (A) 500X e (B) 1000X. 
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Figura 16: Micrografias obtidas por MEV de um vidro contendo 37% em mol de 
Nb2O5  intercalado entre dois substratos de alumina, com duas magnitude (A) 

1000X e (B) 400X. 
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Figura 17: Micrografias obtidas por MEV de um vidro contendo 40% em mol de 
Nb2O5  intercalado entre dois substratos de alumina, com duas magnitudes (A) 

800X e (B) 200X. 
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Figura 18: Micrografias obtidas por MEV de um vidro contendo 44% em mol de 
Nb2O5 intercalado entre dois substratos de alumina, com duas magnitudes (A) 

400X e (B) 200X. 
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5.9 Aplicação do vidro Nb40 em eletrólito sólido do tipo cerato 

A selagem de uma célula a combustível de óxido sólido a base de cerato 

foi realizada com o vidro Nb40 sobre um tudo de alumina como mostra o 

esquema da FIG. 19, onde a dispersão composta por vidro moído e álcool 

etílico foi depositada entre os componentes e aquecida a temperatura de 

cristalização de 930°C durante 5 minutos em forno bi-partido vertical para que 

se tivesse total fixação não permitindo o vazamento do combustível. O conjunto 

foi então resfriado a 300°C para injeção do gás combustível e em seguida 

aquecido a 600ºC para operação da célula. 

 

Figura 19: Esquema de selagem da SOFC diretamente no tubo de alumina. 

 

O vidro Nb40 foi utilizado diretamente sobre um substrato a base de 

cerato e teve um comportamento satisfatório com relação à selagem como 

pode ser visto na micrografia obtida por MEV da FIG. 20. A interface entre o 

eletrólito e o selante somente pode ser notada devido a maior presença de 

porosidade do cerato e a maior densidade do selante que apresenta poucos 

poros não interconectados. A aplicação se mostrou satisfatória não permitindo 

o vazamento dos gases utilizados. 

Esta micrografia foi também reportada previamente em trabalho focado 

no desenvolvimento de célula a combustível com eletrólito de cerato [43]. 
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Tubo de 

Alumina 

Selante 



 

 

Figura 20: Micrografias obtidas por MEV de vidros contendo 40% em mol de 
Nb2O5 (Nb40) aplicados sobre uma SOFC à base de ceratos. (parte superior – 
vidro; parte inferior – eletrólito sólido), com duas magnitudes (A) 200X e (B) 

400X. 
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5.10 TESTE CICLICO 

 Os conjuntos alumina-vidro-alumina obtidos a partir de suspensões dos 

vidros Nb30 e Nb44 após tratamento térmico durante 100 horas a 1000 °C 

permaneceram íntegros. Após uma semana em temperatura ambiente 

observou-se o rompimento da selagem nas amostras obtidas com o vidro Nb44. 

Acredita-se que isso tenha ocorrido devido às diferenças entre o coeficiente de 

expansão térmica do substrato e do selante, gerando uma tensão e 

conseqüentemente o rompimento das ligações entre os componentes do vidro 

e o substrato. Apesar do rompimento da selagem obtida com o vidro Nb44 

foram realizadas análises em MEV para as selagens com os vidros Nb30 (FIG. 

21) e Nb44 (FIG. 22), pois ao fim do tratamento térmico de 100 horas, o sistema 

vidro/alumina continuava aderido. 

 

Figura 21: Interface da selagem do Nb30 após 100 horas em ar a 1000°C e 
resfriada a temperatura ambiente. (parte superior – Alumina, parte 

intermediária - Vidro, parte inferior – Alumina). 

 



 Observa-se que a dispersão do vidro Nb30 permaneceu aderido após as 

100 horas de teste. Apesar da inexistência de dados experimentais da 

dilatometria do vidro, este material mostrou-se apropriado para selagem, com 

relação à baixa higroscopicidade e alta aderência ao substrato de alumina. 

Acredita-se que a dificuldade em se medir o CET deve-se ao grande número 

de poros não interconectados do material selante que sobre pressão constante 

acabou cedendo gerando a deformidade da amostra apresentado na FIG. 9. 

  A FIG. 22 apresenta a interface da selagem do Nb44 com a alumina após 

100 horas em ar a 1000°C. 

 

Figura 22: Interface da selagem do Nb44 após 100 horas em ar a 1000°C.(parte 
superior – Vidro, parte inferior – Alumina). 

 

 O Nb44 permaneceu aderido após o teste de 100 horas, porém após uma 

semana em atmosfera ambiente verificou-se que houve o rompimento do 

conjunto substratos de alumina/vidro. Acredita-se que a ocorrência do fato 



deva-se ao coeficiente de expansão térmica do vidro devitrificado e o substrato. 

Apesar do rompimento o vidro aderiu-se ao sistema mostrando sua 

potencialidade na aplicação. A baixa porosidade do vidro, em uma observação 

preliminar, aproxima-se da alumina, mostrando ser um material com baixa 

porosidade. A interface rompida mostra a variação do CET após variação da 

temperatura de 1000 ºC a temperatura ambiente, em ciclos de 1, 10 e sendo 

rompido somente após decorrer as 100 horas. 

A TAB. 6 relata as observações visuais dos respectivos conjuntos que 

continuaram selados após o período de tempo determinado para o teste. 

 

Tabela VI: Constatação do efeito de selagem após o teste cíclico. 

Selante Temperatura 1h 10h 100h 

Nb30 1000°C Selou Selou Selou 

Nb37 1000°C Selou Selou Rompeu 

Nb40 1000°C Selou Selou Rompeu 

Nb44 1000°C Selou Selou Selou 

 

 As amostras se comportaram muito bem durante o teste de selagem, no 

entanto os vidros selantes Nb37 e Nb40 romperam nas 100 horas de teste a 

1000 °C. Dos vidros selantes que permaneceram aderidos após as 100 horas 

somente o Nb30 manteve-se aderido, já o Nb44 rompeu uma semana após as 

observações em MEV.  

 



6 CONCLUSÕES 

Vidros niobofosfatos devitrificados apresentam coeficientes de expansão 

térmica na faixa de ( 6,78 ± 0,02) 10-6/°C a (7,21 ± 0,02) 10-6/°C. Os valores 

desse coeficiente são inferiores em comparação a selantes normalmente 

utilizados em Células de Combustível de Óxidos Sólidos. O ajuste da  razão 

K2O/P2O5 e do teor de nióbio na composição dos selantes podem ser utilizados 

para obter  coeficientes de expansão térmica mais adequados.  

Pela primeira vez mediu-se a condutividade elétrica de vidros 

niobosfosfatos devitrificados e observou-se que os valores estão na faixa de 

9,7 X 10-5 S/cm a 3,2 X 10-4 S/cm em 800°C e 1,7 X 10-4 S/cm a 8 X 10-4 S/cm 

em 950°C, na faixa de temperatura de operação das SOFC’s, podendo ser 

considerados adequados para o selamento de SOFC quanto a este quisito. 

Os testes de adesão utilizando-se substratos de alumina e ceratos 

mostraram-se satisfatórios para todas as composições. Já no teste cíclico após 

100 horas, somente os selantes denominados neste trabalho Nb30 e Nb44 

permaneceram íntegros nos testes com alumina mostando maior estabilidade 

termomecânica. 

A selagem com Nb40 de eletrólitos sólidos do tipo cerato apresentou  

resultados  promissores comparados a outras técnicas de selagem quando 

utilizados gases de CH4 e H2. 



7 Trabalhos Futuros 

Sugere-se a realização do mapeamento da difusão dos constituintes do 

vidro na interface vidro/eletrólito utilizando a técnica de espectrometria de 

fluorescência de raios X acoplada a um microscópio eletrônico de varredura, 

pois a contaminação do eletrólito pelos constituintes do vidro pode gerar a 

degradação da célula a combustível diminuindo sua eficiência. 

Testar a aderência e estanqueidade da selagem vidro/alumina e 

vidro/eletrólito no ciclo de aquecimento e resfriamento em atmosferas oxidantes 

e redutoras. 

 Variar os teores de nióbio ou a razão K2O/P2O5 com a finalidade de se 

obter valores de coeficiente de expansão térmica adequados para aplicação 

em SOFC. 

 Investigar os mecanismos de condução dos vidros estudados neste 

trabalho, ou mesmo, o tipo de portadores de carga, pois houve uma mudança 

da inclinação da curva característica da condução elétrica. 

 Estudar com mais detalhe o comportamento do coeficiente de expansão 

térmica do Nb30, identificando as fases e a relação com as trincas ocorridas. 
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