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Vidro fosfato composto com íons de terras reforçados obtidos a fusão 
em baixas temperaturas.

Resumo

Trata-se a presente tecnologia de um processo de

síntese vítrea, o qual apresenta maior durabilidade

química, resistência à umidade, eficiência quântica,

além de apresentar baixo ponto de fusão, o que

otimiza sua produção.

Desafios e objetivo

É necessário criar moldes para fabricação em maior

escala que a do laboratório. Os principais obstáculos

para a tecnologia serão quanto ao preço e à

qualidade óptica do produto final: livre de bolhas e

imperfeições devido à adição adequada dos

reagentes.

O material serve como dosímetro ou como um meio

ativo para laser de estado sólido, por exemplo.

Solução

A tecnologia apresenta alta durabilidade química.

Seu custo de síntese é satisfatório e bem menor que

os demais, visto que pode ser produzido em

temperaturas mais baixas e seus processos de

nucleação e cristalização podem ser estudados e

controlados. Apresenta materiais que reforçam sua

estrutura, diminuem a higrocospicidade, têm maior

tempo de duração e são transparentes.

Aplicações

O composto poderá ser usado em aplicações em

lasers de estado sólido, que podem operar em

comprimento de onda seguro para os olhos e

também por profissionais que utilizam dosímetros.

Possui aplicações na Medicina, Radiologia, Química,

Engenharia, Segurança do Trabalho, perícias

judiciais e setores tecnológicos.

Público-alvo

Particularmente útil para engenharia de materiais,

empresas de tecnologia que trabalham com meio

ativo para lasers de estado sólido.

Oportunidades

Empresas de vidros e lasers seriam possíveis

mercados produtores. A tecnologia está patenteada

e encontra-se disponível para licenciamento.

Breve resumo inglês

The present technology relates to the synthesis

process of glass, which presents greater chemical

durability, resistance to humidity, quantum efficiency

and low melting point.

Contato

CRITT/ Universidade Federal de Juiz de Fora

Telefone (32) 2101-3435 – Ramal 212/213

E-mail: att.critt@edu.com.br , site www.ufjf.br/critt

mailto:att.critt@edu.com.br

