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RESUMO

•B presente trobolho mestra a variação com e temperatura da solubilids

ds de hidrogênio em uma serie de ligas monocristalir.ds NL-Mo ("solvente

binario") em equilíbrio com a fese gasosa £. pre?são em urna atmosfera. A

partir das curvas ds solubilidade versus temperatura, calculBti-fTsís prc-

priedades termodinâmicas parciais dos átomos de hidrogênio dissolvidos in

tersticialmente.~p

\ A solução de hidrogênio obedece ao rrcjdelo quase-regular para todas as

composições das ligas investigadas. A variação da entalpia parcial Hu com

a composição das ligas solventes (relação Plo/Nb + rio] é comparada com a

variação do coeficiente de calor especifico eletrônico do solvente. É mos

trado que a distribuição de soluto na rede do solvente binário á pouco ale

õtória, con os átomos de hidrogênio preferindo sítios intersticiais p»-oxi

mos aos ái-omos de Nb. / QAJL/TI- )
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Tlilt- ai LILIB shows Khe temperature variation of the hydrogen solubili

ty in 2 EsriEE of single crystal Nb-fiD alleys i"bir,=ry solvents") in equi

u
libriuiTi with the ĝ ' sous phase at atrrirEpheric prss^urey^fhe partial ther_

properties of the intersticially dissolved hydrogen atoms were

calculated from de solubility versus temperature curves, -j-

The hydrogen solution obeys the quasi-regular model at all the compo_

sitions of the investigated alloys. The variation of the partial entalphy

Hu with the solvent alloys composition (Mo/Nb + Mo ratio) is compared with

the variation of the electronic structure of the solvent. The non-random

solute distribution in the binary solvent lattice -is shown, with _the H

atoms prefering interstitial sites next to Nb atoms. (



I.

Tim side freqflantes os artigos publicados e é granes o acsrvo de da-

des experimentais a respeito das propriedade-; termodinâmicas de sistemas

bír.árics metal-hidrogênio, com relativa escssr^z pare sistemas ternáxios

com átomos de hidrogênio dissolvidas cti matrizes rr.etslices binarias ( "sol_

vsntES binérios"] que psrmitsm ĉ rihecar 5 variação ds_?=s propriedsdss do

átomo do soluto CDrr. a variação dâ competição de inatriz solvente.

Foi investigado o sistema Nb-tfo-H com resultados experimsntais obti-

dos por l5hiKawa [1J. As ligas Nb-Mo tsm interesse em plementos estrutu

rais para uso em altas temperaturas. Como modelo teórico os solventes bi-

nários dessas ligas oferecem a facilidade de se conhecer as propriedades

termodinâmicas dos átomos de hidroginio numa larga faixa de composição da

liga (relaçn Mo/Nb + Ho) que formam soluções sólidas substitucionais com

pletas |2 . Vém disso, são bem conhscidos os sistemas binaries IMb-H |3,4,51

e Mo-H j'>, 'j, tendo sido parcialmente investigado o sistema Nb-P1o-H em

amostras fpJIcristalinas em |8. 9, 101.

FoTr utilizadas cinco ligas Nb-Mo monocristalinas além de Nb puro p£

li e me -i ,:ristalino e Mo puro monocristalino. As composições nominais das

ligas co-• st am da Tabela 1.

TABELA 1 - Composições Nominais e Notações das Ligas Nb-MD

Notação

Nb Mo 15

Nb Mo 25

Nb Mo 35

Nb Mo SO

Nb Mo 75

Porcentagem Atômica

85% Nb e 15% Mo

75% Nb e 25% Mo

65% Nb e 35% Mo

50% Nb e 50% Mo

25% Nb e 75% Mo



E~ ji*|» Silva e Ishikawa mostram que para cs sistemas ternârios aqui con

siderados 5 reação de dissolução de hidrogênio na matriz metálica passa de

exctérrricã Cceso de Nb puro) para endotlrmica (case on Mo puro) err urr.a li_

ga cox fração atônica aproximada de BOA rio.

DE parÍT:sir̂ £ eis rede das referidas soluções sólidas cúbicas GE cor-

pc centrade veria~i corrtinuansnte C2 3,3D A para o Nb pure =tê 3,15 n para

o Tio puro |i2|. Assirr, r tsrr.anho do sitio intersticial ocupado pelo átomo

de hidrogênio diminui com o a-jnento do teor de Mo da liga.

2. MATERIAIS'E PROCEPIJUEOTO EXPERIMENTAL

Amostras policristalinas de Nb puro foram cedidas pela Fundação de

Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comercio a partir de ma

teria prima nacional. Essas amostras que foram usadas como sistema biná-

rio Nb-H deste trabalho tinham cerca de 640 ppm de impurezas metálicas

[400 ppm de Ta) mais 230 ppm de impurezas intersticiais. As amostras de Nb

puro e Mo puro monocristalinas tinham pureza original de 99,95% e sofreram

-6

pelo menos quatro passes de fusão zonal num vácuo de 10 Torr. Essas amos

trás e as ligas Nb - Mo monocristalinas foram preparadas no Laboratório de

Ciência dos Materiais da Universidade Rice [Houston, Texas). As ligas f£

ram preparadas partindo de barras compactadas de 6,2mm de diâmetro com os

monocristais crescidos por fusão com feixe eletrônico, sofrendo cada barra

pelo menos quatro passes de fusão zonal num vácuo dB 10 Torr. Amostras

semelhantes oriundas das mesmas barras foram utiliza-fas para medidas de

constantes elásticas dessas ligas |13| e relaxação de deslocações |14|,

As amostras eram discos de aproximadamente Bmm de diâmetro e 2mm de

espessura, pesando menos de 1 grama. Conforme Ishikawa |1|, esses discos

eram decapados em ume solução de ácido fluoridrico e ácido nitrico na pro

porção 1:1 durante cerca de dois minutos. As amostras de Mo puro eram d£

capadas com ácido sulfurico agitado a quente.



tfediu-se s solubilidade de hidrogênio nessas ligas binárias em equi-

líbrio COTI £es H2 de ultra aits pureza a prEssao atmosférica como função

ci= ternpsrãtura d = 'quílitric sqüscendo 2= amostras com uma bDfcina de indu

çâo de alta ^rsqjlncis. ADDS O equilíbrio as amostras eram resfriaces rapi

o

dansntE srr, ̂ w b=nhc as c?L.a destilada mantido a D C, e o taor ds hidrcge

r.ij rTisdicc err, ana] isadcres rr.arca LF.CO, modelos RH-2 e 55E-100, psüas tic-

rsices de ras ds arreste e Extração a quente respectivamente. A temperatura

de fequilibrio esteve entre 400 C e 1100°C.

3. RESULTADOS

Os resultados de solubilidade versus temperatura são mostrados na

7, í -1

Figura 1 onde são lançados os valores de £n.[0T **) versus T , onde G é a

razão atômica H/solvente e T é a temperatura absoluta de equilibrio.

Para a solubilidade média de hidrogênio nessas ligas em torno de 500

ppm (soluções intersticiais diluidas), a razão atômica G do soluto no sol

vente binário ã temperatura T a uma pressão parcial P., é dada por
n2

|i5, 16, 17| como sendo:

T'A
exp

'Hu - / •

KT
exp

Su"

K.

onde B = número de sítios intersticiais por átomo de solvente

P,. = pressão parcial da fase gasosa

H = entalpia parcial dos átomos do soluto com respeito a um átomo

estocionório no vácuo

E D = energia de dissociação da molécula de H2 a 0 K

Su = entropia parcial em excesso dos átomos c<e soluto |17|

K * constante de Boltzmann



X =
(2"-2mlOVz (Sir2 . IK)

= 4.806 x 10 em uni-

dades

CGS

e h = constants cie Planck

Hi = iriÊEsa do etomo de hidrogênio

I - memento cs inércia da cclscula is H2

Conforme |18|, a evidância mostrada por dadas de espalnamento de nejj

trans i HJE nos retais de estrutura cfibî â de ccrpo centrado os átomos oe

hidrogênio ocupam sítios tetraenrais (3 = 6] e para estruturas compactas

ocupam sítios octaedrais (f$ = 3). Ne=te trabalho assumimos B = 6 apesar de

ter sido demonstrado por Silva et ali |19| a possibilidade de serem ocu

pados sítios octaedrais em FE a puro (cúbico de corpo centrado] em altas

~xs • -
temperaturas. Isso porem afetaria o calculo de Su mas nao o de Hu,

7/

A Figura 1 mostra que existe uma relação linear entre £n (0 T h) e

T l, de onde se calculou os valores de Hu e Su da Tabela 2 adiante.

Tabela 2. Valores ds Hu e Su para Nb puro. Mo puro e ligas Nb-Mo

% Atômica de lio

0 (Nb policristalino).

0 (Nb policristalino)

0 (Nb monocristalino)

15

25

35

50

75

100

-Hu (Kcal/mol)

-15,62

-17,1B

-16,39

11,73

26,71

34,19

54,01

107,87

101,44

SuS/K (u.e.)

2,626

2,646

2,526

3,216

3,456

3,266

3,176

3,306

4,606



Os valores da entelpia parcial relative AHu sin ciados por Silva e

Ishikawa |iij.

4. V1SCUSS&Q E CONCLUSÕES

H fats dns Eraficcs 25 £r. !0 ~ '] x T sere- 2ir:=5r=-s r.e Fíçtire 1

5~iuçc2s intGrsticiais CE hicrcssnic csbsiscerr, 5 üsi GS

Sisi/Erts e a distribuição DE hidrogênio na rede cristalina cio rdvente O£

veria ssr aiestôria; hipóteses usadas ne derivação da expressão (13.

Ebisuzaki e 0'Ksefe |20| mostram que o modelo de um simples proton

blindado ["Screened proton") de friedel |21| para ss soluções sólidas in-

tersticiais metal-hidrogênio prevê uma correlação entre a Energia necess^

t
ria para dissolver ura átomo de hidrogênio na rede do solvente e o coefici

- - - "

ente y de calor especifico eletrônico do solvente. Nesse modelo, Hu e pro

porcional a y. Em |22| Arnoult e McLellan mostraram ter alguma validade

essa correlação para alguns metais puros.

Na Figura 2 mostramos a variação de Hu com a composição do solvente

binário [Tabela 2) e de y conforme Morin et ali |23| e Blaugher et ali[24|

notando-se boa correlação entre esses valores pela semelhança das curvas,

o que mostra ter validade a adoção do modelo teórico em que o átomo de hi_

drogênio dissolvido comporta-se como um proton blindado ("Screened"). Em

|25| Coldwell e McLellan mostram alguma semelhança entre essas curvas para

o sistema Fe-Cr-H, embora não tão boa como neste caso. Em 1261 Stafford e

Mc Lellan mostram que não há semelhança entre essas curvas para o sistema

Fe-Ni-H.

0 termo do pctenclal químico dos átomos de soluto resultante da entro

pia configuracional parcial é -k£n0, de modo que nas baixas concentrações

aqui observadas o termo de entropia tende o forçar uma distribuição alea-

tória de átomos H nos sítios lntersticlais do solvente.



Se a ensrgís de interação do par Nb-H for grande comparada com a do

par Mo-H podemos levantar a não aleatoriedace cia distribuição do soiuto H

devida a preferência dss.se sciuto se localizar sm sitios intersticiais pro

ximos a um tipD de ritomo de solvente fcinârio.

A cifErsnça entre Essas energias i tíaás par Colswell e ficLellan |25|

Ae =
- N b - M oHu - Hu .12)

-Nbonde H =_ entalpia parcial de H em Nb puro

-Mo
H = entalpia parcial de H em Mo pure {

2 = número de coordenação da rede do solvente = B

Como HHb = -61,5 Kcal/ ,u e H
1*10 = -49,7 Kcal/ ,,,, temos que Ac = 1,4

•u molH u rriolH

Kcal/molH *

Para uma temperatura de 1000 K, A^^-r = 0,75 é um valor alto, o que repr£

senta pouca aleatoriedade da distribuição do soiuto e mostra alguma pre-

ferência por sitios intersticiais próximos dos átomos de Nb da rede de so2_

vente binario. Para o sistema Fe-Cr-H, Coldwell e McLellan |25| mostraram

que essa distribuição é bem aleatória pois Ae/ = 0,35 para 700°C. Para o

sistema Fe-Ni-H |2B|, com Z = 12, AeA,_ = 0,40 para 800°C.

Tornam-se desejáveis investigações com resultados semelhantes aqueles

obtidos neste trabalho, principalmente para outras ligas binaries de ele-

rrantos de transição cujos dados ou são escassos ou inexistem.
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FIGURA - i
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Figuto 1: Variação dt In |GT / *) x T"1 paw. Nb pune,

Mü paw e UQCU Wb-Mo.



FIGURA- 2
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